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AYárosgazdálkodási és Pénzrigyi Bizottság és az Emberi Erőfonás Bizottság javasolja a Kép-viselő-testtil etnek az előteľjesĺěš megtárgyalását.

Tisztelt Képviselő-testĺilet!

I. Tényállás és a döntés tarta|mának ľészletes ismeľtetése
A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról sző|ő 2O|2' évi XXX' törvény (továbbiak-ban: Htv.) 1'$ (l) beke-cés i) pontja ůerint ,,nemzeti éľték: a-magłarság és a magtarorszógiĺźllamalkotó nemzetiségeľ.yu-elrenyiegahez, termelési kultúróiĺźhoz, tudósához, hagłomónyaihoz,a mag/ar tójhoz és é!ővilóghoz kapěsotódó, nemzettjnl, to,,unel.e, vąląmint ą kĺjzelmúlt sorónfelhalmozott és megőrzött minden.szelleyi és anyagi, természeti, közÓsségi értěk vagl termék,illetve a tójhoz és étővitĺźghoz kapcsolóý nayeriótĺ? ,,g, i*,,,,riális jaíakat magóba foglaló "ť:* i.,tájérték, amely tanú1kodik egł embert kazosség és az aíott terület torténelmi kapcsolatóról,,. Ar'\łĺ..'l:.T1..-.]-íHtV. 1.$ (1) bekezdés.l).poníja szeľint ,,telepĺ;ĺési éľtéhĺźi: a telepiilési anko,m)

fellelhető nemzeti értélrei ąainit nrtilmazó gííjtemény.,, 
, lelepwesl onkormanyzat területén 

*$.ĺě .tffi ľ: 
'0-A Htv. 3's (1) bekezdése szeľint ,,a településĺaiu,iiíy,ot teĺepülési értéktórat hozhat létre.,, #'o,,
")A 299/20|3. (uI.17') sz. hatźrozatéban aKépviselő-testtilet úgy dcintött, hogy ,,a nemzeti érté-

P!,^ľ'.s9ľľ:et gondozósót a Józsefvóľoi ĺ,,"lyi építi;etĺ ĺ)rt)Icségének védelméről szóló52/20] ]'QX.I9.) Ónkormĺźnyzati rendelźt ahpjón tt,rcíitii,-,,et rcIeptřtést éľfthjrat és Telepü-lési Ertéktdr Bizottsógot nem hoz létre,,,

A Fővárosi K<izgyűlés a I527/2OI3.(D(.3.) számuhatározatćb.am szintén rigy d<intött,hogy ,,amag/ąr nemzeti értéke.kTől és a hungarikumotcról szóló 20t2. évi W. ,a*"eíy,iaomint ą mą-g)ar nemzeti értékek és'a 
-hungaľikumok gondozásárót szóIó 1t4/2013. ĺlŕ. lá).Korm' rendeletalapjdn egłelőre nem kívdn eni a tetepuiěst értéktór léĺrehoztźsónak lehetőségével.,,

I



Tekintettel arľa, hogy a Htv. szerint a nęmzeti éľtékké nyilvánításkor nem |<lzźrő ok báľmilyen
liqusú védelem megléte (műemlék, helyi építészeti védelem, nemzeti emlékhely, történęlmi em-
Iékhely, iparművészeti védelem stb.), illetve az értékekszélesebb köľét öleli fel, javasolt a Helyi
Ettéktár létľehozását újragonđolni, annak Íigyelembevételével, hogy az értéktár |étrehozźsźia,
gondozására, a nemzeti éľtékké nýlvánított dolgok népszeľíĺsítéséľe pályázati lehetőségek van-
nak (2015. évben 250 millió Ft értékíĺ támogatásľa pźiytzhattak az önkormányzatok, a helý
érté|<tér bizottság tźlmogatáséú é|vező gazdaságitársaságok _ apźůyźľ;ati kiírás a
http://ľuneaľikum.nakvi.hu/applhunqarikuÍďdoc/hune 20l4.pdf honlapon megtekinthető).

A uragyar nemzeti éľtékek és a hungarikumok gondozásáról szoló TI4|2łJI3. (lV.16.) Koľm.
rendelet (a továbbiakban: Kormányľendelet) 1.$ szerint a nemzęti éľtékek szakteľületenként
nyolc kategőnára ktilönülnek el, melyek a következők: agĺár _ és élelmiszetgazđasttg, egészség
és életmód, épített kĺiľnyezet, ipari és műszaki megoldások, kulturális örökség, spoľt, természeti
környezet, turizmus és vendéglátás. Józsefváros adottságait ismerve több kategóriában is lehet-
nének olyan értékek, melyek a Települési Ertéktárba bękenilhetnek (pl.: egy-egy híľes cigányze-
nész életműve, a Palotanegyed a friúľi palotákkal' a helyi kisiparos hagyomány, a Füvészkeľt'
stb.)

A Kormányľendelet 2.$ (3) bekezdése alapjźn ,,a helyi ônkormányzat a települési, tájeg,łségi,
illetve megłei értéktár, illetve az éľtéktár bizottsóg létrehozásóra vonatkozó nemtegei ddnftšet
bármikor megvóltoztathatja, amelyről ą döntést kovető 30 napon belül tájékaztatnia lrell a me-
glei közgÍÍlés elna|ret, illene a HB elnökét.,,

A Htv. 3. $ (2) bekezdése szerint a ,,telepĺilési önkormányzat Települési Ertéktár Bizottsógot
hozhąt léne, amely - ąz e törvény végrehajtósárą kiadott jogszabályban meghatórozottak szerint
- azonosítja a településenfellelhető nemzeti-értékeket, lénehozza a települési értéhórat és nyit-
vóntartás céljából megküĺdi azt a Meglei Ertéktár Bizottsóg részére''. A Kormányrendelet 3.$
(f)bekezdése szeľint pedig ,,az értéHór bizottsóg míĺlcödéséhez ésfeladatainak etlátósóhoz szük-
séges pénzüg,,i, tórgłi és üg1niteli feltételelret a helyi onkormónyzat - az óltala jóváhag,,ott éves
munka- és pénzügli tervre figlelemmel - maga biztosítja.,,

II. A beteľjesztés indoka

A Htv. a|ap1tn az önkormányzatokjoga dĺintésthozĺll arľól, hogy kívánnak-e létrehozni telepü-
lési étéktárat, illetve Települési Ertéktáľ Bizottságot.

III. Döntés cé|ja, pénzügyi hatása

A dĺjntés cé|ja a Htv. szellęmiségének megfelelően a jőzsefvźlrosi értékek osszegyĺĺjtése és vé-
delme, a helý azonosságtudat erősítése.

A bizottsági tagok a tevékenységfüet társadalmi munkában végz1k, így a döntés pénzügyi fede-
zetet nem igényel.

IV. Jogszabályi kiiľnyezet

A Képviselő-testtilet döntése a magyar nemzeti étékekľől és a hungarikumokról sző|ő 2O|2. évi
Xxx' törvény 3'$ (1) és (2) bekezdésén, valamint amagyar nemzeti étékek és a hungarikumok
goĺdozásáről szóló |14/2013' GV.16.) Korm. rendelet 2'$ (3) és a 3'$ (1) és (2)bekezđésén ala-
pul.

Kéľem az a|ábbi hatźr ozati j ava sl at el fo gadás át.

H,łrÁnoz,łTI JAvASLAT

A Képviselő-testĺi|et úgy dönt, hogy

1. a299/2013. (Vu.17.) sz.hatźltozatát visszavonja és Települési Értéktarathoz|étre.

Felelős: Polgármester
Hatźńdi5: 2015. szeptembeľ 17.



2. Települési Ertékĺáľ Bizottságot hoz létľe a lőzsefvärosban fellelhető nemzeti éľtékek azono-
sítására, az 1. pontban létľehozott Települési Értéktár gonđozása érdekében. A Bizottság
tagiának az aIábbí személyeket kéri fel:

Felelős: Polgáľmester
Határiđő: 2015. szeptembeľ l7.

3. felkéri a polgáľmestert, hogy a döntésľől tájékoztassa a Fővárosi Kozgýlés elnökét és a
Hungarikum Bizottság eln<ikét.

Felelős: Polgármester
Hatáľidő: 2015. októbęr I7.

4, elfogadja a f. pontban létrehozott Települési Erté|<tér Bizottság működési szabáIyzatát a
határozat 1. sz. melléklete szerinti taľtalommal.

Felelős: Polgármester
Hatáľidő: 2015. szeptember 30.

A döntés végľehaj tá sát v égző szervezeti

Budapest, 201 5.szeptember,,3."

egység: Váľosfejlesztési és Főépítészi Ügyosztály

Törvényességi ellenőrzés:
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1. sz. melléklet
12015. (IX.17.) Kt. hatáľozat melléklete

A JóZsEFVÁRosI ľnľÉxľÁn BIZoTTsÁG
SZERVEZETI Es nĺuroonsl SZABÁLY Z^T A

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi oĺ.lkormányzat Képviselő-testtilete a..'...../2015. (x.17.) Kt. hatérozatźtva|'Iétrehozott Települési Értertar Bizottság (a további-
akban: bizottság) Szervezeti és Mfü<jdé si Szabźiyzatát'(atovábbiakb an: SZMSZ) a magyatnemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló li+lzots. (tV. 16.) Koľm. ľendęlet 3.
$ (1) bekezdése alapján a kövętkezők szerint állapítja meg:

Ár,ľ,łr,Áľos R;ŃDELKEZÉsEK
1. A bizottság hivatalos megnevezése: Józsefuarosi Éľtéktár Bizottság
2. Abizottság székhelye: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.
3. Abizottság létszáma: ......... fő
4. Abizottság tagjainak névsorát azSZMSZ 1. sz. mellékl etetarta|mazza.

A BIZoTTsÁc ľnr,łIśiľ. Bs HATÁsKoRE
A bizottság feladat- és hatáskörét a magyar nemzęti értékekről és a hungarikumokľól szóló2012. évi XXX. törvény, valamint a ma1yar nemzeti értékek és hungari"kumok gondozásá-
ról szóló 114/2013. (IV. 16.) Koľm. rendelet tarta|mazza.

ilr.
A BIZoTTsÁc ľĺÚronÉsľ

1. A bizottság a t-evékenységét a magyar nemzeti éľtékekľől és a hungarikumokról szóló
2012. évi XXX. törvény, valamint ama1yar nemzetj értékek es hungäĺhmok gondozá-
sáról szóló 11412013. (IV. 16.) Korm. rendelet, és az e szabźlyzatĚanfoglaltak szerint
végzi.

2. Abizottság üléseit szükség szerint' de legalább évente kétszer (minden év máľciusában és
szeptemberében) taĄa'

3. A bizottság felévente, legkésĺĺbb a felévet követő hónap utolsó napjáig beszrímol tevé-
kenységéről Budapest Főváros VIII. kenilet Józsefuárosi onko rnaíy,at Képviselő-
testületének.

4. Abizottság elnökét saját tałJai sorából vźiasztja az á|ta|źnos döntéshozatali szabályok
szerint. A bizottsá€ iilését a polgáľmester hívja össze. A bizottság ülésére az írźsbe|i
meghívót és az 

.e|őtĄesztéseket rigy kell megkĺildeni, hogy azokat-abizottság tagjai és
az ülésre meghívottak az i|ést mege\őzo 7. napon 

"l.tt.ónĺms 
vagy postai úton meg-

kaphassák. Indokolt esetben a bizottságtelefonon is összehívható.
5. A bizottság ülésének időpontjĺíľól, napiiendj érő| abizottságelnĺike a település lakosságát

a www j o z s efu 
-aro 

s. hu honl ap on kereszťtil tźĘ éko ztathatj a.
6. A napirendi témák előterjesztésének általánoš formája az irásbe|ielőterjesztés, de kivéte-

les esetben a napiľend szóban is előterjes zthetó.
7. A bizottság elnökét akadtiyoztatása esetén a bizottság valamelýk , az e|nok által felkért

tagia helyettesíti.
8. A Budapest Fővłíros VIII. kenilet Józsefuáro s kozigazgatási területén fellelhető, illetve

létľehozott nemzeti érték felvételét a Józsefułíľosĺ-Ériettrĺľta bárki írásban kezdemé-ĺyezheti abizottsźryhoz cimzett javas|atźtban. A bizottság tagtrai szintén javaslatot nyujt-
hatnak be.

9. A javaslatot az sZMsZ 2. sz. mellék|etétképező dokumentumon lehet elektronikus vagy
postai úton a polgáľmesternek cimem e benyújtani.



10. A két ülés k<jzött beérkezettjavaslatokró|abízoÍtságsoron kövętkező tilésén dönt.
IV.

A BIZoTTsÁc Ümsu
1. A bizottsághatározatképességéhez amegvá|asztott bizottsági tagok több mint a felének a
. jelenléte szükséges. Ahatározatképességet abizottságelnöki állapítja meg.
2. Az ülés megnýtźsa, a hatźrozatképesség megáI|apíiása után az eĺnök jávaslatot tęsz a
. napirendre, melyet a bizottságnak egyszeni többséggel kell elfogadni.
3. A bizottság elnöke napirendi pontonként megnýtja, łezeti, osszěfogla5 a és|ezáqa avitát.
4. Abizottság elnĺike napiľendi pontonkónt szavazástabocsátja ahaúíozäti javaslatokat.
5. A tanácskozás rendjének fenntartása érdekében abizottsig elnöke figyeimeztethęti azt a

hozzászolőt, aki eltéľ a tár gya|t témátő|,
6. A Bizottság szakértő közľemiĺködését veheti igénybe, akit a Bizottság Ĺilésére meg

kell hívni.

v.
A BIZoTTsÁc ooľTEsHoZATALA

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

2. Abizottság tagia döntéshozatalkor igennel vagy nemmel szavazhat, illetve tartőzkodhat a
szavazástő|.

3. A bizottság ahatźlrozataít nýirt szavazássa| (kézfe1emeléssel), egyszerű t<ibbséggel hozza.
Szavazategyenlőség esętén a javaslatot elvetettnek kell tekinteni. 1Általanos döntéshoza-
tali szabályok.)

4. Ahatźlrozatokat kiilĺjn-külön, a naptái év elejétől kezdődően folyamatos soľszámmal és
évszámma| kell ellátni feltt.intetve a döntéshozatal hónapj át, napjtÍés a JÉgH (Józsefuá-
rosi Értéktár Bizottsźry Határozat) betűj elzést

5' A bizottság nýlvántartást vezet abeétkezett, đe értéktfuba felvételre nem kerülo javasla-
tokról.

vr.
A BIZOTTSÁG JEcYzoxoľyvr

1. A bizottsági rilésľől jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek tarta|maznia kell:
a) azi|és időpontját és helyét,
b) ajelenlévők nevét,
c) atźtrgya|t napirendi pontokat,
d) a tanácskozás |ényegét,
e) ahozotthatźttozatokat, melyekbenrogziteni kell a bízottságjavaslatait, állásfoglalá-

sát, véleményét'
f) aszavazás számszeru eredményét és
g) a bizottság elnökének és ajegyzőkönyv vezetőjének a\ákását.

2. A jegyzőkönyv mellékletét képezi:
a) a tźr gy alt íľásbeli el őterj esztés,
b) az írásban benyújtott kiegészítés,
c) a jelenléti ív.

VII.
A BIZoTTsÁcr TAGoK JOGAI És roľnLEZETTsÉcnI

1. A bizottságitagokkötelesek abizottságmunkájában legjobb fudásuk, szakértelmük alap-
ján aktivanrészt venni, abizottság üléséről való távolňaľadást előre ie|ezni.2. Abizottság tagiai tiszteletdíjban nem ľészesülnek, đe a feladatuk e||itásával összefiiggő
költségek megtérítéséľe jogosultak.



IX.

1.Abizott,ag*ĺkäľ,ľ*"#iŕ.ľ,ľĺľ*"#",il'",ľä1äilľ13l.","u".ahelyi
önkormányzat gazdá|kodási lehetőségeinek figyelembe vételével maga biztosítja.

2. A bízottság mfüödésének szewezési, adminisztľációs feltételeit a Budapest Főváros
VIII. kenilet Józsefu aro si P olgármesteľi Hivatal bizto sítj a.

IX.
zÄľĺo RENDELKEZESEK

Jelen szabźiyzat a ......l2015.(IX.17.) Képviselő-testĺileti határozat alapján 2015.
. . . .... napján lép hatályba.

Budapest, 2015. szeptember 17.



A Józsefiárosi Ertéhár Bizottság SZMSZ-ének ]. sz. melléklete

A JĺĎzsefuáľosĺ Értéktár Bizottsátg tagiainak névsora
l.
2.
-

ą.



A Józsefvárosi Eľtéktár Bizottság SZMSZ-ének 2. sz' melléklete

Javaslat a

|' 
[nemzeti éľték megnevezése]''

Józs efváľosi n ľtéktáľba tii rténő felvételéhez

Készítette:

(név)

(a|áírás)

(P.H.)

(település, dátum)



I. A JAVASLATTEVo l.pl'ľ,ą.l

1. A javaslatot benyrijtó (szemé1y/intézméĺylszervezetlvá||a1kozás) neve:
2. A javaslatot benyrijtó személy vagy akapcsolattaľtó személy adatai:.
Név:
Levelezési cím:
Telefonszám:
E-mailcím:

II. A NEMZETI ÉnľÉr ADATAI

1. A nemzeti érték megnevezése:

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása:
n agrár- és élelmiszergazdaság n egészség és életmód n épített köľnyezet
n ipari és műszaki megoldások n kulturális örökség n sport
n teľmészeti kĺirnyezet n turizmus

3. A nemzeti éľtéket tarta|maző értéktźr mepĺrevezése

4. Aĺemzeti érték ľövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása

5. Iĺrdoklás azBrtékttrba történő felvétel mellett



6. A nemzeti értékkel kapcsolatos
honlapok, multimédiás foľrások)

információt megj elenítő források listáj a (bibliográfi a,

7. Anemzeti éľték hivatalos weboldalának címe:

ilL
MELLÉKLETEK

1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti éľték fenyképe vagy audiovizuális-
dokumentációja

2. AHtv. 1. $ (1) bekezđés j) pontjźnak való megfelelést valószínusito
támogatő és ajánló levelek

dokumentumok.

3. A javas|athoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhaszntiására vonatkozó
hozzájáru|ő nýlatkozat

t0


