
Tárgy: A Kiskunhalasi Települési Értéktár Bizottság beszámolója 2020. évi működéséről és a 2021. 

évre szóló munka- és pénzügyi terve 

 

78/2020. (XII.14.) POLGÁRMESTERI HATÁROZAT 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület és szervei szervezeti és 

működési szabályzatáról szóló 18/2014. (XI.28.) önkormányzati rendeletben, Magyarország 

Kormánya által a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Kormányrendelettel elrendelt 

veszélyhelyzetre való tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörömben 

eljárva az alábbi határozatot hozom: 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzata a Kiskunhalasi Települési Értéktár Bizottság 

működéséről szóló 2020. évi 2. féléves beszámolóját az 1. sz. melléklet szerint elfogadja. 

 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzata a Kiskunhalasi Települési Értéktár Bizottság 2021. 

évre szóló munka- és pénzügyi tervét a 2. sz. melléklet szerint elfogadja. 

3. Döntésemről az első rendes képviselő-testületi ülésen beszámolok a Képviselő-

testületnek. 

INDOKOLÁS 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete 2013. szeptember 26-i ülésén hozott 259/2013. (IX.26.) 

Kth. számú határozatával kinyilvánította azon szándékát, hogy élni kíván a Kiskunhalasi Települési 

Értéktár létrehozásának lehetőségével, továbbá létre kívánja hozni a Kiskunhalasi Települési Értéktár 

Bizottságot. 

A Képviselő-testület 2013. november 21-ei ülésén a 311/2013. Kth. sz. határozatával döntött a 

települési értéktár bizottság megalakításáról és fogadta el a Kiskunhalasi Városi Értéktár Bizottság 

működési szabályzatát. 

A Szervezeti és Működési Szabályzat III. fejezetének 3. pontja szerint a Bizottság félévente beszámol 

tevékenységéről a Képviselő-testületnek. 

A Szervezeti és Működési Szabályzat III. fejezetének 4. pontja szerint a Kiskunhalasi Települési 

Értéktár Bizottság következő évre vonatkozó munka- és pénzügyi tervét minden évben a Képviselő-

testület novemberi ülésére terjeszti elő. 

 

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

CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.) 46. § (4) bekezdése alapján a veszélyhelyzetben a települési 

önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a 

polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem 

foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási 

körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti. Magyarország Kormánya a vészhelyzet 

kihirdetéséről szóló 478/2020 (XI.3.) Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzet alatt Képviselő-

testületi ülés nem tartható, továbbá nem belátható, hogy a veszélyhelyzet mikor szűnik meg. 

A fentiekben meghatározottakra tekintettel, valamint a Kat. 46. § (4) bekezdésében biztosított 

hatáskörömben eljárva határoztam a fenti tárgyban. 

 

Kiskunhalas, 2020. december 14. 

 

 

 

 

        Fülöp Róbert s.k. 

        polgármester 
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KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

THORMA JÁNOS MÚZEUMA 

6400 Kiskunhalas, Köztársaság u. 2. Pf.: 35. 

77/422-864; info@thormajanosmuzeum.hu 

 

 

Fülöp Róbert          299/2020 

polgármester 

Polgármesteri Hivatal 

6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. 

 

Tisztelt Polgármester Úr! 

Kedves Róbert! 

 

A Kiskunhalasi Települési Értéktár Bizottság 2020. második félévi tevékenységéről szeretnék 

beszámolni. 

 

Kiskunhalasi Települési Értéktár Bizottsági ülések: 2020. szeptember 21, 2020. október 26. 

 

Az alábbiakban összegezhetők az eddigi eredmények: helyi érték javaslat, illetve sorszám 

összesen 243. Elfogadott döntések, illetve bizottsági határozat 156 (egyenlő 151 helyi érték); 

javaslat összevonással megszűnt sorszám 68; elutasítás 16; döntés előtti javaslat a 

bizottságnál, illetve a mentoroknál 8.  

 

Megyei érték elfogadva 6. Megyei értéknek fejlesztésre még tervezett 38 helyi érték. Megyei 

Értéktár Bizottságnak elküldve 19.  

 

2020. évben született eddig 10 helyi érték döntés. Az összesen elfogadott 151 helyi érték 

közül a városi honlapon megjelent 145; közülük fotóval rendelkezik 128. A honlapról 

hiányzik 6, azonban ezek szöveg és képanyaga hamarosan a honlap kezelőjéhez kerül.  

 

Az idei évben tervezünk megjelentetni egy leporellót, ami a már elfogadott 151 értéket 

foglalja össze. A kiadványon képek is megjelennek majd az adott helyi értékek mellett. A 

szükséges anyagok összegyűjtése megtörtént, tördelésre leadtuk. A megjelenés várható 

időpontja december. 

  

A Települési Értéktár Bizottság munkájában részt vett Szakál Aurél elnök (Thorma János 

Múzeum) és Erhardt Györgyi (Martonosi Pál Városi Könyvtár), Nagy-Apáti Ivett 

(Halasmédia Kht.), Pajor Kálmán (Halasi Csipke Közalapítvány), Végső István (Pásztortűz 

Egyesület) bizottsági tagok. Munkánkat segítette Juhász Gábor a Polgármesteri Hivatal 

részéről. 

 

Kiskunhalas, 2020. november 13. 

 

Tisztelettel: 

Szakál Aurél 

igazgató 
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