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Vásárosnamény Város Önkormányzata Települési Értéktár Bizottságától 

4800 Vásárosnamény, Tamási Á. u. 1. 

Telefon: +36/45/470-022 Fax: +36/45/470-652                                                   

honlap: www.vasarosnameny.hu 

_____________________________________________________________________________________ 

Száma: …………………………. /2021. 

Készítette: Hegedűs Antal TÉB Elnöke. 

 

          

 

FELJEGYZÉS  

 

- Vásárosnamény Város Önkormányzatának Polgármesteréhez -  

 

a Települési Értéktár Bizottság 2020. évi második félévi munkájáról 
 

 

Tisztelt Polgármester Úr! 

 

Vásárosnamény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 30/2014. (III. 13.) önkormányzati 

határozatával döntött arról, hogy létrehozza a települési értéktárat, s annak a működtetésére a 

Települési Értéktár Bizottságot (a továbbiakban: TÉB). A TÉB teendőinek ellátásával megbízta a 

Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság és a Szociális, Egészségügyi és Művelődési Bizottság 2-

2 tagját. 

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

rendelet 3. §- a szabályozza a TÉB működését. Ennek értelmében a TÉB félévente, legkésőbb a 

félévet követő hónap utolsó napjáig beszámol tevékenységéről a helyi önkormányzat képviselő-

testületének. 

 

A TÉB 2020. második félévében végzett munkája: 

 

1. A járványügyi helyzet továbbra sem kedvezett az értéktári munkának. Az egészségvédelmi 

intézkedések miatt kerültük a személyes kontaktust, mellőztük az ilyen jellegű konzultációkat, 

találkozókat. Nem kerültek sorra olyan programok, melyeken a települési értékeinket 

propagálhattuk volna, a szakmai konferenciák pedig az online térbe kerültek. Egyéb formában 

továbbra is szolgáltunk információkkal, segítséggel helyi értékekkel kapcsolatban. 

 

2. Varga János, a TÉB tagja részt vett a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Itthon, 

együtt, közösen Szabolcs-Szatmár-Beregben című projektje keretében megrendezett „Megyei 

Értéktár” online konferencián, melyen előadást tartott A beregi keresztszemes hímzés mint kulturális 

örökség jelentősége címmel. 

 A projekt további konferenciáit is figyelemmel kísértük a megadott felületen. 

 

3. A Helyi Értékek Házában az épület újrafestése után újra megkezdte a TÉB a Beregi Múzeum 

munkatársainak közreműködésével a Helyi értékek kiállításának, illetve a Bangó Margit-szobának a  

berendezését. Elkészültek az installációk, helyükre kerültek a kiállítási segédeszközök és a kiállítási 

anyag nagyobb része, valamint a multimédiás eszközök is. A kiállítási munka folyamatban van, és 

mire újra lehet programokat szervezni, látogatókat fogadni, kompakt tartalmakkal várjuk az 

érdeklődőket. 
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4. A TÉB-hez az elmúlt időszakban nem érkezett javaslat a Települési Értéktárba való felvétel 

kapcsán. A TÉB a települési értékekkel kapcsolatos forrásokat (szöveges, képi) továbbra kutatta-

kutatja és gyűjti. 

 

5. Települési értékeink képi és szöveges formában továbbra is ott vannak az online felületeken, 

digitális tartalmainkat is próbáljuk folyamatosan fejleszteni. 

 

 

Kérem Tisztelt Polgármester Urat, hogy a feljegyzés mellékletét képező határozati javaslatot 

fogadja el.  

 

 

 

 

 

Vásárosnamény, 2021. január 14. 

 

 

  Hegedűs Antal 

  TÉB elnök  
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„Határozati javaslat” 

Vásárosnamény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2021 (……..…) önkormányzati határozata 

 

a Települési Értéktár Bizottság 2020. évi második félévi munkájáról 

 
A Polgármester a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 

évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdése alapján a következő határozatot hozta: 

 

 

 

„A” változat: 

 

Megismerte és változatlan formában elfogadja a Települési Értéktár Bizottság 2020. év második félévi 

munkájáról szóló beszámolót.  

 

„B” változat: 

 

Megismerte és a következő módosításokkal fogadja el a Települési Értéktár Bizottság 2020. év 

második félévi munkájáról szóló beszámolót: 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

A határozatot kapják:  

1) Polgármester    (helyben), 

2) Jegyző     (helyben), 

3) Települési Értéktár Bizottság Elnöke  (helyben), 

4) Irattár      (helyben). 

 

 

Az előterjesztés és a határozati javaslat törvényességi szempontból megfelel. 

 

 

 

Vásárosnamény, 2021. január 15. 

   

 

………….…………………… 

dr. Fórizs Erzsébet 

önkormányzati osztályvezető 

 

 


