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Elıterjesztés  
Lajosmizse Város Önkormányzata 

Képviselı-testületének 2014. január 30-i ülésére 
 
Tárgy: Települési Értéktár létrehozásáról döntés  
 
Iktatószám: I/93/1/2014. 
 
 Tisztelt Képviselı-testület! 
 
I.  A Települési Értéktár Bizottság 
 
A magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) 
kormányrendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 2. § (1) alapján a települési önkormányzat 
dönt arról, hogy kíván-e élni a települési értéktár létrehozásának lehetıségével. A döntés 
meghozatalát követı 30 napon belül a megyei közgyőlés elnökét köteles tájékoztatni. A helyi 
értékek megyei értéktárba történı ajánlását a Települési Értéktár Bizottság teheti meg.  
A Korm. rendelet 3. §-a szabályozza a Települési Értéktár Bizottságok létrehozását és 
mőködését amelynek értelmében: 
- az értéktár bizottság mőködési szabályzatát a helyi önkormányzat képviselı-testülete 

határozza meg,  
-  az értéktár bizottság legalább három tagból áll,   
- munkájába bevonja a helyi, illetve megyei közmővelıdési feladatellátás országos 

módszertani intézményét, továbbá értékek győjtésével, megırzésével, hasznosításával 
foglalkozó országos és területi illetékességő szakmai és civil szervezeteket, 

- félévente, legkésıbb a félévet követı hónap utolsó napjáig beszámol tevékenységérıl a helyi 
önkormányzat képviselı-testületének.  

- az értéktár bizottság mőködéséhez és feladatainak ellátásához szükséges pénzügyi, tárgyi és 
ügyviteli feltételeket a helyi önkormányzat – az általa jóváhagyott éves munka – és 
pénzügyi tervre figyelemmel – maga biztosítja. 

 
 
Javaslom, hogy Lajosmizsén hozzuk létre a Lajosmizsei Települési Értéktár Bizottságot 
legalább 5 fıvel. A Nemzeti Mővelıdési Intézet Bács-Kiskun Megyei Irodájánál felvettem a 
kapcsolatot Imre Károly Úrral, aki a Bizottság mőködésével kapcsolatosan biztosított a 
közremőködésérıl amennyiben együttmőködési megállapodást kötünk. 
 

  
II. A települési és a nemzeti értéktárba kerülés eljárási menete 

 
A Lajosmizsei Települési Értéktár, a Lajosmizse területén fellelhetı nemzeti értékek 
adatait tartalmazó győjtemény lesz.  
  
A nemzeti érték fogalmát a magyar nemzeti értékekrıl és hungarikumokról szóló 2012. évi 
XXX. törvényhatározza meg az alábbiak szerint. 
Nemzeti érték: a magyar alkotótevékenységhez, termelési kultúrához, tudáshoz, 
hagyományokhoz, tájhoz és élıvilághoz kapcsolódó, nemzetünk történelme, valamint a 
közelmúlt során felhalmozott és megırzött minden szellemi és anyagi, természeti, közösségi 
érték, vagy termék, amely 
- hazai szempontból meghatározó jelentıségő, így nemzetünk – de legalább egy 
meghatározott tájegység lakossága – a magyarságra jellemzınek és közismertnek fogad el, 
- jelentısen öregbíti hírnevünket, növelheti megbecsülésünket az Európai Unióban és szerte 
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a világon, 
- hozzájárul új nemzedékek nemzeti hovatartozásának, magyarságtudatának kialakításához, 
megerısítéséhez. 

 

A nemzeti értékek szakterületenkénti kategóriái a következık:  
a) agrár- és élelmiszergazdaság: az agrárium szellemi termékei és tárgyi javai - beleértve az 
erdészet, halászat, vadászat és állategészségügy területét -, különösen a mezıgazdasági 
termékek és az élelmiszerek, a borászat, továbbá az állat- és növényfajták; 
  
b) egészség és életmód: a tudományos és népi megelızés és gyógyászat, természetgyógyászat 
szellemi termékei és tárgyi javai, különösen a gyógyszerek, gyógynövények, gyógyhatású 
készítmények, gyógyvíz- és fürdıkultúra; 
  
c) épített környezet: a környezet tudatos építési munka eredményeként létrehozott, illetve 
elhatárolt épített (mesterséges) része, amely elsıdlegesen az egyéni és közösségi lét 
feltételeinek megteremtését szolgálja; valamint az embert körülvevı környezet fenntartásához 
kapcsolódó szellemi termékek; 
  
d) ipari és mőszaki megoldások: az ipari termelés – beleértve a kézmőipart, kézmővességet 
is – szellemi termékei és tárgyi javai, különösen az egyes technológiák, technikák, 
berendezés-, gép- és mőszergyártás, mőszaki eszközökkel végzett személy- és áruszállítás;  
  
e) kulturális örökség: a kulturális örökség szellemi és tárgyi javai, különösen az irodalom, a 
tudomány, a népmővészet és népi kézmővesség, néprajz, filmmővészet, iparmővészet, 
képzımővészet, táncmővészet és zenemővészet; továbbá a védett ingatlan értékei, különösen 
a nemzeti vagyon körébe tartozó, kiemelkedı értékő mőemlékek és régészeti lelıhelyek, 
nemzeti és történelmi emlékhelyek, világörökségi helyszínek; 
 
f) sport: a fizikai erınlét és a szellemi teljesítıképesség megtartását, fejlesztését szolgáló, a 
szabadidı eltöltéseként kötetlenül vagy szervezett formában, illetve versenyszerően végzett 
testedzés vagy szellemi sportágban kifejtett tevékenység, különösen a sportolói életmővek és 
csúcsteljesítmények; 
  
g) természeti környezet: az ember természetes környezetének tárgyi javai, különösen a 
fizikai és biológiai képzıdmények vagy képzıdménycsoportok, geológiai és geomorfológiai 
képzıdmények, természeti tájak, természeti területek, életközösségek és ökológiai rendszerek; 
valamint az embert körülvevı környezet fenntartásához kapcsolódó szellemi termékek; 
  
h) turizmus és vendéglátás: a turizmus és a vendéglátás szellemi termékei és tárgyi javai, 
különösen a turisztikai attrakciók, szolgáltatások, a vendéglátó-ipari termékek, valamint a 
vendéglátás körébe tartozó étel- és italkészítési eljárások. 
  
A Magyar Értéktárról a http://elelmiszerlanc.kormany.hu/magyar-ertektar oldalon 
tájékozódhatnak. 
  
A nemzeti értékek települési értéktárba történı felvétele: 
A Lajosmizse közigazgatási területén fellelhetı, illetve az itt létrehozott nemzeti érték 
felvételét a települési értéktárba bárki írásban kezdeményezheti, a polgármesterhez címzett 
javaslatában. 
A javaslatot a 114/2013.(IV.16.) Korm. rendelet 1. melléklete alapján kell elkészíteni és 
elektronikus úton vagy postai út esetén elektronikus adathordozón mellékelve kell benyújtani. 
  
A javaslatnak tartalmaznia kell: 
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a) a javaslattevı adatait, 
b) az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték adatait, 
c) az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképét vagy audiovizuális 
dokumentációját, 
d) a nemzeti értéknek való megfelelést valószínősítı dokumentumokat, valamint 
e) szakértı, illetve szakmai vagy civil szervezet támogató vagy ajánló levelét. 
  
A polgármester a hozzá benyújtott javaslatokat átadja a megalakított Lajosmizsei Települési 
Értéktár Bizottságnak, amely a javaslatot megvizsgálja, hogy megalapozott-e és megfelel-e 
a jogszabályokban foglalt feltételeknek, és dönt a Települési Értéktárba történı felvételrıl 
vagy a felvétel elutasításáról, majd döntésérıl a javaslattevıt írásban értesíti. 
A települési értéktáraknak a megyei értéktárba történı megküldésekor a bizottság javaslatot 
tesz arra, hogy mely nemzeti értékek felvételét javasolja a megyei értéktárba. 
  
 A Települési Értéktárba felvett nemzeti értékek bekerülhetnek a Megyei Értéktárba, onnan 
pedig a Magyar Értéktárba, majd a következı lépcsıfokként a Hungarikumok győjteményébe. 
                 

 
III.   A Lajosmizsei Települési Értéktár Bizottság Szervezeti és Mőködési Szabályzata 

 
A magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV.16.) Korm. 
rendelet 3. § (1) bekezdése értelmében az értéktár bizottság mőködési szabályzatát a helyi 
önkormányzat képviselı-testülete határozza meg.  
Elkészítettük az értéktár bizottság Szervezeti és Mőködési Szabályzat-tervezetet, amely az 
elıterjesztés 1. mellékletét képezi.  
 
A Lajosmizsei Települési Értéktár tartalommal való megtöltése csak a város lakosságának 
bevonásával történhet, ezért javaslom, hogy széles körben adjunk tájékoztatást arról, hogy 
miként tehetnek javaslatot a Lajosmizse közigazgatási területén fellelhetı, illetve az itt 
létrehozott nemzeti érték a települési értéktárba történı felvételére. A lakossági tájékoztató 
tervezete az elıterjesztés 2. melléklete.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, döntsön a Lajosmizsei Települési Értéktár Bizottság 
létrehozásáról, valamint az Értéktár Bizottság Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról és 
ismerje meg a lakossági tájékoztatót.   
 
 
Fentiekre tekintettel az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a T. Képviselı-testület elé: 

 
 

I.  Határozat-tervezet 
 

……./2014.(……) ÖH. 
A Települési Értéktár létrehozásáról döntés 
 

Határozat 
 

1. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete létrehozza a Lajosmizsei 
Értéktár Bizottságot, amelynek  
Elnöke: ……………….. 

 Tagjai: 1./ ……………….. 
  2./ ………………... 
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  3./ ………………… 
 4./ ………………… 

2. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja az Értéktár 
Bizottság - elıterjesztés 1. melléklete szerinti – Szervezeti és Mőködési Szabályzatát.  

3. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felkéri a polgármestert, 
hogy fentiekrıl a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés Elnökét tájékoztassa. 

4. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felkéri a polgármestert, 
hogy a Nemzeti Mővelıdési Intézet Bács-Kiskun Megyei Irodájával együttmőködési 
megállapodást kössön.  

5.  Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felkéri a polgármestert, 
hogy a lakossági felhívás közlésérıl gondoskodjon.  

6. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felkéri a polgármestert, 
hogy a Bizottság mőködési költségeinek tervezésérıl Lajosmizse Város 
Önkormányzata 2014. évi költségvetésében gondoskodjon. 

  
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2014. január 30.  

 
 
Lajosmizse, 2014. január 6. 
 
      Basky András sk. 
      polgármester 
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elıterjesztés 1. melléklete 
 

LAJOSMIZSEI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG  
SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 

 
Lajosmizse Város Önkormányzat Képviselı-testülete a magyar nemzeti értékek és hungarikumok 
gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése alapján a Lajosmizsei 
Települési Értéktár Bizottság Szervezeti és Mőködési Szabályzatát (a továbbiakban: SZMSZ) a 
következık szerint állapítja meg:  
 

I.  
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 
1. A bizottság hivatalos megnevezése: Lajosmizsei Települési Értéktár Bizottság  
2. A bizottság székhelye: 6050 Lajosmizse, Városház tér 1.  
3. A bizottság létszáma: 5 fı  
4. A bizottság tagjainak névsorát az SZMSZ függeléke tartalmazza  
 

II.  
A BIZOTTSÁG FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE 

 
A bizottság feladat- és hatáskörét a magyar nemzeti értékekrıl és a hungarikumokról szóló 2012. 
évi XXX. törvény, valamint a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 
114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet tartalmazza.  
 

III.  
A BIZOTTSÁG M ŐKÖDÉSE 

 
1. A bizottság a tevékenységét a magyar nemzeti értékekrıl és a hungarikumokról szóló 2012. évi 

XXX. törvény, valamint a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 
114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet, és az e szabályzatban foglaltak szerint végzi.  

2. A bizottság üléseit szükség szerint, de legalább évente kétszer (minden év márciusában és 
szeptemberében) tartja.  

3. A bizottság állandó meghívottként bevonja a munkába a Nemzeti Mővelıdési Intézet Bács-
Kiskun Megyei Irodáját, valamint az értékek győjtésével, megırzésével, hasznosításával 
foglalkozó területi illetékességő szakmai és civil szervezeteket.  

4. A bizottság félévente, a félévet közvetı hónap utolsó napjáig beszámol tevékenységérıl 
Lajosmizse Város Önkormányzat Képviselı-testületének.  

5. A bizottság ülését az elnök hívja össze és vezeti. A bizottság ülésére az írásbeli meghívót és az 
elıterjesztéseket úgy kell megküldeni, hogy azokat a bizottság tagjai és az ülésre meghívottak az 
ülést megelızı 3. napon elektronikus úton megkaphassák.  

6. A bizottság ülésének idıpontjáról, napirendjérıl a bizottság elnöke a település lakosságát a 
www.lajosmizse.hu honlapon keresztül tájékoztatja.  

7. A napirendi témák elıterjesztésének általános formája az írásbeli elıterjesztés, de kivételes 
esetben a napirend szóban is elıterjeszthetı.  

8. A bizottság elnökét akadályoztatása esetén a bizottság valamelyik, az elnök által felkért tagja 
helyettesíti.   
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IV.  
A BIZOTTSÁG ÜLÉSEI 

 
1. A bizottság határozatképességéhez a megválasztott bizottsági tagok több mint a felének a 

jelenléte szükséges. A határozatképességet a bizottság elnöke állapítja meg.  
2. Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása után az elnök javaslatot tesz a 

napirendre, melyet a bizottságnak egyszerő többséggel kell elfogadni.  
3. A bizottság elnöke napirendi pontonként megnyitja, vezeti, összefoglalja és lezárja a vitát.  
4. A bizottság elnöke napirendi pontonként szavazásra bocsátja a határozati javaslatokat.  
5. A tanácskozás rendjének fenntartása érdekében a bizottság elnöke figyelmeztetheti azt a 

hozzászólót, aki eltér a tárgyalt témától. Eredménytelen figyelmeztetés esetén megvonja tıle a 
szót, valamint rendre utasíthatja a bizottsági ülésnek azt a résztvevıjét, aki a bizottsághoz 
méltatlan, a testület munkáját zavaró magatartást tanúsít.  

 
V. 

A BIZOTTSÁG DÖNTÉSHOZATALA 
 

1. A bizottság döntéseit, állásfoglalásait, javaslatait, véleményét és észrevételeit határozat 
formájában hozza.  

2. A bizottság tagja döntéshozatalkor igennel vagy nemmel szavazhat, illetve tartózkodhat a 
szavazástól.  

3. A bizottság a határozatait nyílt szavazással (kézfelemeléssel), egyszerő többséggel hozza.  
4. A határozatokat külön-külön, a naptári év elejétıl kezdıdıen folyamatos sorszámmal és 

évszámmal kell ellátni feltüntetve a döntéshozatal hónapját, napját és a LTÉBH (Lajosmizsei 
Települési Értéktár Bizottság Határozat) betőjelzést.  

5. Bizottság nyilvántartást vezet a beérkezett, de értéktárba felvételre nem kerülı javaslatokról.  
6. A Lajosmizsei Települési Értéktárba felvételre kerültek errıl értesítést és Lajosmizse címerével 
ellátott Oklevelet kapnak. 
 

VI.  
A BIZOTTSÁG JEGYZ İKÖNYVE 

 
1. A bizottsági ülésrıl jegyzıkönyvet kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell:  

a) az ülés idıpontját és helyét,  
b) a jelenlévık nevét,  
c) a tárgyalt napirendi pontokat,  
d) a tanácskozás lényegét,  
e) a hozott határozatokat, melyekben rögzíteni kell a bizottság javaslatait, állásfoglalását, 
véleményét,  
f) a szavazás számszerő eredményét és  
g) a bizottság elnökének és a jegyzıkönyv vezetıjének aláírását.  
 

2. A jegyzıkönyv mellékletét képezi:  
a) a tárgyalt írásbeli elıterjesztés,  
b) az írásban benyújtott kiegészítés,  
c) a jelenléti ív.  
 

3. A bizottság mőködésének szervezési, adminisztrációs feltételeit a Lajosmizsei Közös 
Önkormányzati Hivatal biztosítja.  
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VII.  
A BIZOTTSÁGI TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

 
1. A bizottsági tagok kötelesek a bizottság munkájában legjobb tudásuk, szakértelmük alapján 
aktívan részt venni, a bizottság ülésérıl való távolmaradást elıre jelezni.  
2. A bizottság tagjai tiszteletdíjban nem részesülnek, feladatuk ellátásával kapcsolatban költség 
elszámolásra nem  jogosultak.  
 

VIII.  
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 
Ez a szabályzat elfogadásának napján lép hatályba.  
Lajosmizse, 2014………..   
 
Basky András  
polgármester  
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1. sz. FÜGGELÉK  

Lajosmizsei Települési 
Értéktár Bizottság tagjai  
 
 
Név:  

 
 
 
 
Lakcím:  

Elnök:  
Tagok:  
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elıterjesztés 2. melléklete 

   
TÁJÉKOZTATÓ 

a Lajosmizsei Települési Értéktár létrehozásáról 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a …(…) határozatával döntött a 
települési értéktár létrehozásáról, mely része lesz a Bács-Kiskun Megyei Értéktárnak. 
 
A Lajosmizsei Települési Értéktár, a Lajosmizse területén fellelhetı nemzeti értékek 
adatait tartalmazó győjtemény lesz.  
Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy segítsenek a helyi értéktárat tartalommal 
megtölteni. 
 
Ezúton szeretnénk tájékoztatást adni arról, hogy milyen eljárás alapján kerülhet be egy 
nemzeti érték a települési értéktárba. 
  
A nemzeti érték fogalmát a magyar nemzeti értékekrıl és hungarikumokról szóló 2012. évi 
XXX. törvényhatározza meg az alábbiak szerint. 
Nemzeti érték: a magyar alkotótevékenységhez, termelési kultúrához, tudáshoz, 
hagyományokhoz, tájhoz és élıvilághoz kapcsolódó, nemzetünk történelme, valamint a 
közelmúlt során felhalmozott és megırzött minden szellemi és anyagi, természeti, közösségi 
érték, vagy termék, amely 
- hazai szempontból meghatározó jelentıségő, így nemzetünk – de legalább egy 
meghatározott tájegység lakossága – a magyarságra jellemzınek és közismertnek fogad el, 
- jelentısen öregbíti hírnevünket, növelheti megbecsülésünket az Európai Unióban és szerte 
a világon, 
- hozzájárul új nemzedékek nemzeti hovatartozásának, magyarságtudatának kialakításához, 
megerısítéséhez. 

 

A nemzeti értékek szakterületenkénti kategóriái a következık:  
a) agrár- és élelmiszergazdaság: az agrárium szellemi termékei és tárgyi javai - beleértve az 
erdészet, halászat, vadászat és állategészségügy területét -, különösen a mezıgazdasági 
termékek és az élelmiszerek, a borászat, továbbá az állat- és növényfajták; 
  
b) egészség és életmód: a tudományos és népi megelızés és gyógyászat, természetgyógyászat 
szellemi termékei és tárgyi javai, különösen a gyógyszerek, gyógynövények, gyógyhatású 
készítmények, gyógyvíz- és fürdıkultúra; 
  
c) épített környezet: a környezet tudatos építési munka eredményeként létrehozott, illetve 
elhatárolt épített (mesterséges) része, amely elsıdlegesen az egyéni és közösségi lét 
feltételeinek megteremtését szolgálja; valamint az embert körülvevı környezet fenntartásához 
kapcsolódó szellemi termékek; 
  
d) ipari és mőszaki megoldások: az ipari termelés – beleértve a kézmőipart, kézmővességet 
is – szellemi termékei és tárgyi javai, különösen az egyes technológiák, technikák, 
berendezés-, gép- és mőszergyártás, mőszaki eszközökkel végzett személy- és áruszállítás;  
  
e) kulturális örökség: a kulturális örökség szellemi és tárgyi javai, különösen az irodalom, a 
tudomány, a népmővészet és népi kézmővesség, néprajz, filmmővészet, iparmővészet, 
képzımővészet, táncmővészet és zenemővészet; továbbá a védett ingatlan értékei, különösen 
a nemzeti vagyon körébe tartozó, kiemelkedı értékő mőemlékek és régészeti lelıhelyek, 
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nemzeti és történelmi emlékhelyek, világörökségi helyszínek; 
 
f) sport: a fizikai erınlét és a szellemi teljesítıképesség megtartását, fejlesztését szolgáló, a 
szabadidı eltöltéseként kötetlenül vagy szervezett formában, illetve versenyszerően végzett 
testedzés vagy szellemi sportágban kifejtett tevékenység, különösen a sportolói életmővek és 
csúcsteljesítmények; 
  
g) természeti környezet: az ember természetes környezetének tárgyi javai, különösen a 
fizikai és biológiai képzıdmények vagy képzıdménycsoportok, geológiai és geomorfológiai 
képzıdmények, természeti tájak, természeti területek, életközösségek és ökológiai rendszerek; 
valamint az embert körülvevı környezet fenntartásához kapcsolódó szellemi termékek; 
  
h) turizmus és vendéglátás: a turizmus és a vendéglátás szellemi termékei és tárgyi javai, 
különösen a turisztikai attrakciók, szolgáltatások, a vendéglátó-ipari termékek, valamint a 
vendéglátás körébe tartozó étel- és italkészítési eljárások. 
  
A Magyar Értéktárról a http://elelmiszerlanc.kormany.hu/magyar-ertektar oldalon 
tájékozódhatnak. 
  
A nemzeti értékek települési értéktárba történı felvétele: 
A Lajosmizse közigazgatási területén fellelhetı, illetve az itt létrehozott nemzeti érték 
felvételét a települési értéktárba bárki írásban kezdeményezheti, a polgármesterhez címzett 
javaslatában. 
A javaslatot a 114/2013.(IV.16.) Korm. rendelet 1. melléklete alapján kell elkészíteni és 
elektronikus úton vagy postai út esetén elektronikus adathordozón mellékelve kell benyújtani. 
  
A javaslatnak tartalmaznia kell: 
a) a javaslattevı adatait, 
b) az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték adatait, 
c) az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképét vagy audiovizuális 
dokumentációját, 
d) a nemzeti értéknek való megfelelést valószínősítı dokumentumokat, valamint 
e) szakértı, illetve szakmai vagy civil szervezet támogató vagy ajánló levelét. 
  
A polgármester a hozzá benyújtott javaslatokat átadja a …..(…) határozattal megalakított 
Lajosmizsei Települési Értéktár Bizottságnak, amely a javaslatot megvizsgálja, hogy 
megalapozott-e és megfelel-e a jogszabályokban foglalt feltételeknek, és dönt a Települési 
Értéktárba történı felvételrıl vagy a felvétel elutasításáról, majd döntésérıl a javaslattevıt 
írásban értesíti. 
A települési értéktáraknak a megyei értéktárba történı megküldésekor a bizottság javaslatot 
tesz arra, hogy mely nemzeti értékek felvételét javasolja a megyei értéktárba. 
 
A bizottság elnöke: …………….. 
Tagjai:…………………………… 
 
A Bizottság ülésének idıpontjáról, napirendjérıl a bizottság elnöke a település lakosságát a 
www.lajosmizse.hu honlapon keresztül tájékoztatja. 
  
 A Települési Értéktárba felvett nemzeti értékek bekerülhetnek a Megyei Értéktárba, onnan 
pedig a Magyar Értéktárba, majd a következı lépcsıfokként a Hungarikumok győjteményébe. 
 
A város vezetése és a bizottság számára egyaránt fontos és igen nagy jelentıséggel bír az, 
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hogy a város lakóinak lehetıséget nyújtson abban, hogy a kérdést saját szemszögükbıl 
vizsgálva, és javaslataikat elénk terjesztve a segítségünkre lehessenek egy különleges, 
valóban városunkra jellemzı értéktár létrehozásában. 
Minden ötletet, véleményt, elképzelést örömmel várunk és köszönettel fogadjuk 
együttmőködési szándékukat. 
 
Kérjük, éljenek a javaslattétel lehetıségével! 
 
Lajosmizse, 2014. január 30.  
 
Tisztelettel: Basky András        
                    polgármester                                      Lajosmizsei Értéktár Bizottság elnöke 
 
 
                 

  
 


