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Budapest Józsefvá ľosi onko ľ mányzat
Képvĺselő-testület e számára

Ęt
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Előteľjesztő: Sántha Pétemé alpolgáľmester

A képviselő-testületi Ĺilés időpontj a: 2013.július 1 7. . sz. napirend

Táľry: Javaslat a települési érté|<tárral kapcsolatos döntések meghozata|źlra

A napirendet ĺyíWzáĺt ülésen kell tĺáľgyalni, a döntés elfogadasához egyszeťu/minősíteĺ
szav azattobb ség szĹikséges.
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Váľosgazdálkodási és Pénziĺgyĺ Bizottság véleményezi x
Humánszolgáltatásĺ Bizottság véleményezi tr

Hatér ozati j av as|at a bizottság szźlmán a:

A Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság javasolja a Képviselő-testiiletnek az e|őterjesztés
meglźtrgyaliźsáú.

Tisztelt Képviselő.testĺilet!

I. Előzmény

A Magyar orszÁggyű|és megalkotta a magyar nemzeti értékekről és a hungaľikumokról sző|ő f0|2.
évi XXX. törvéný, melyben kimondta azoV'at az elveket, amelyek mentén a nemzeti éľtékeinket
megőrizni, összegyiĺjteni, védeni, valamint bemutatni kell. E törvény 1.$ (1) bekezdés j) pontja alapján

,,j) nemzeti érték: maglar allrotótevélrenységhez, termelési kultúrához, tudáshoz,
hagłományokhoz, tájhoz és élővilághoz lĺapcsolódó, nemzetiink történelme, valamint a
lazelmúIt sorón felhalmozott és megőrzött minden szellemi és anyagi, természeti,
kizosségi érték, vagł termék, amely

ja) hazai szempontból meghatározó jelentőségű, ígł nemzetünk - de legalább egł
meghatározott tójegłség lakossdga - a metg/arságra jellemzőnek és ktjzismertnek

fogad el,
jb) jelentősen Óregbíti hírnevünket, ntjvelheti megbecsülésiinket az Európai Unióban és

szerte a világon,
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jc) hozzájárul új nemzedékek nemzeti hovatąrtozásónak, magłarságtudatónak
ki al akít ás ához, me ger ő s íté s éhez ;,,

E törvény 3.$ (l) bekezdése a|apjźtn a települési ĺinkoľmanyzat te|epulési értéktírathozhat
létľe, mely a települési önkormányzat terĹiletén fellelhető nemzeti értékek adatait tarta|maző
gyĹĺjtemény. Ezen étékek azonosítasaľa' összegyĹĺjtésére hozhatja Létre a település a
Telepiilési Ertéktaľ Bizottságot.

2013. ápľilis 17. napjźn lépett hatźúyba fenti tĺiľvény végrehajtásźrő|, a magyat nemzeti
éľtékek és a hungaľikumok gondozźsáról szóIó I1'4l20|3. (IV. 16.) Korm. rendelet, amelynek
2. $ (1) bekezdése 60 napos hataľidőt biztosított ana, hogy a települési ĺinkormányzatok
dĺjntést hozzanak arra vonatkozőan, hogy a települési értéktźtrak létľehozásának lehetőségével
élni kívánnak-e, és ezze| osszefriggésben megalapítják-e a Teleptilési Értéktar Bizottságot.
Budapest Főváros Kormanyhivata|a tajékoztatźlst kéľt, hogy milyen döntést hozott ebben a
kéľdésben a Képviselő-testÍilet, illetve amennyiben még nem tĺirtént d<intés, az mikona
vlĺľható.

il. A beteľjesztés indokolása

A telepiilési önkormanyzatĺak đöntési kötelezettsége van a települési éÍtéktát létľehozásĺínak
és ezze| ĺisszefuggésben a TelepĹilési Értenar Bizottság alapításának ügyében. Tekintettel a
Kormányrendeletben szabáIyozott hataridőre szükséges a mielőbbi döntés meghozata|a. A
jogszabályban meghatĺĺľozotthattndő elmulasztásahoz jogkövetkezmény nem flĺZődik.

ilI. Tényállás

Józsefuaľosban jelenleg is folyik a helyi települési éľtékek védelme a Jőzsefvźros helyi
épitészeti öľökségének védelméről szóló 52l20l1.(x.19.) önkormanyzati rendelet alapján,
illetve folyamatban van a Helytĺirténetí Tanács űjjászervezése.

Iv. Jogszabályi kiiľnyezet ismertetése

A Képviselő-testĹilet döntése a magyar nęmzeti éľtékek és a hungarikumok gondozásáľól
szóló 1I4l20|3. (IV. 16.) Koľm. ľendelet 2. $ (1) bekezdésén, valamint a Magyarország helyi
ĺinkoľmanyzatafuő| sző|ő2011. évi CL)o(xx. tĺiľvény 41. $ (3) bekezdésén alapul.

v. Diintés taľtalmának részletes ismertetése

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogý-lm kívrĺn élni a magyat nemzeti éľtékek és a
hungaiikumok gondozásaról szóló 11472013. (Iv. 16.). Koľm. rendelet által biztosított
lehetőséggel, ezértteleptilési érté|<tarategyelőľe nem kíviín létrehozni, így Települési Étéktár
Bizottsá$' fe|źilítźna sem szfü séges.

A Képviselő-testĹilet a települési értéktár, illewe az értéktźlr bizottság |étrehozásőra vonatkozó
nemleges döntését báľmikor megvá|toztathatja, amelyľől a dĺintést követő 30 napon belül
tájékońatĺia kell a Hungarikum Bizottság elnökét (Koľm. ľendelet 2. $ (3) bekezđés).
Amennyiben a későbbiekben csatlakozik a Józsefuiírosi onkormźnyzat a progľamhoz, akkor
valószínűleg a Helýöľténeti Tanács el fudja látni a Települési Ertéktár Bizottság fe|adatát.

vI. A döntés célja' pénzĺiryi hatása

A döntés cé|ja a magyar nemzeti éľtékek és a hungaľikumok gondozásáról szóló ||4/20|3.
(IV. 16.) Koľm. ľendeletben kapott jogszabá|yi kötelezettségnek való megfelelés. A



képviselőtestĺilet nem hoz létľe települési értéktárat és Teleptilési Értékttr Bizottságot, ezért
kozvetlen pénnlgý kihatása nincs, fedezetet nem igényel.

Kéremaza|ábbihatáĺozati javaslatelfogadását.

Határozati javaslat

A Képviselő-testĹilet úgy dönt, hogy a nemzeti értékek megőrzését, gondozásźtt a Jőzsefvźros
helý építészeti örökségének véđelméről sző|ő 52/2011.(x.19.) önkormanyzati rendelet
a|apjźlĺ biztositja, ezért jelenleg települési értéktárat és Települési Ertéktár Bizottságot nem
hoz|étre.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2013.jú1ius 1 7.

A dłintés végrehajtásátvégző szeľvezeti egység: Váľosfejlesztési és FőépítészilJgyosztáůy

Budapest, 20|3.július 05.
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