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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület részére 
 
Tárgy:  Javaslat az Újpesti Települési Értéktár létrehozására 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. 
törvény kimondja, hogy a magyar nemzeti értékek, és azokon belül a 
hungarikumok megőrzendő és egyedülálló értékek, amelyeket az 
összetartozás, az egység és a nemzeti tudat erősítése érdekében 
összegyűjteni, dokumentálni és védelmezni kell. Örökségünket, a magyar 
kultúra évezredes értékeit, a magyarság szellemi és anyagi alkotásait, 
ember alkotta és természet adta értékeit átfogó értéktárban kell összesíteni. 
A törvény alapján az egyes települések lehetőséget kapnak arra, hogy 
felfedjék és regisztrálják a területükön található nemzeti emlékeket és a 
folyamat koordinálására Települési Értéktár Bizottságot hozzanak létre.  
A törvény értelmében nemzeti értéknek minősül a magyar 
alkotótevékenységhez, termelési kultúrához, tudáshoz, hagyományokhoz, 
tájhoz és élővilághoz kapcsolódó, nemzetünk történelme, valamint a 
közelmúlt során felhalmozott és megőrzött minden szellemi és anyagi, 
természeti, közösségi érték, vagy termék, amely 
- hazai szempontból meghatározó jelentőségű, így nemzetünk - de legalább 
egy meghatározott tájegység lakossága - a magyarságra jellemzőnek és 
közismertnek fogad el, 
- jelentősen öregbíti hírnevünket, növelheti megbecsülésünket az Európai 
Unióban és szerte a világon, 
- hozzájárul új nemzedékek nemzeti hovatartozásának, magyarságtudatának 
kialakításához, megerősítéséhez. 
 
A települési önkormányzat települési értéktárat és Települési Értéktár 
Bizottságot hozhat létre. A települési értéktár: a települési önkormányzat 
területén fellelhető nemzeti értékek adatait tartalmazó gyűjtemény. A 
bizottság szervezi a településen fellelhető nemzeti értékek azonosítását, 
létrehozza a településen fellelhető nemzeti értékek adatait tartalmazó 
gyűjteményt. 
 
A nemzeti értékek szakterületenként nyolc kategóriára különülnek el, melyek 
a következők: agrár– és élelmiszergazdaság, egészség és életmód, épített 
környezet, ipari és műszaki megoldások, kulturális örökség, sport, 
természeti környezet, turizmus és vendéglátás. 
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A vonatkozó jogszabály értelmében az értéktár bizottság működési 
szabályzatát a helyi önkormányzat képviselő-testülete határozza meg. Az 
értéktár bizottság 
a) legalább három tagból áll; 
b) munkájába bevonja a helyi, illetve megyei közművelődési feladatellátás 
országos módszertani intézményét, továbbá értékek gyűjtésével, 
megőrzésével, hasznosításával foglalkozó országos és területi illetékességű 
szakmai és civil szervezeteket; 
c) félévente, legkésőbb a félévet követő hónap utolsó napjáig beszámol 
tevékenységéről a helyi önkormányzat képviselő-testületének. 
 
Az értéktár bizottság működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges 
pénzügyi, tárgyi és ügyviteli feltételeket a helyi önkormányzat biztosítja. 
 
A nemzeti értékeknek a települési értéktárba történő felvétele eljárási 
rendjét a 114/2013. számú Kormányrendelet részletesen szabályozza. 
Ennek alapján, az önkormányzat közigazgatási területén fellelhető, illetve az 
ott létrehozott nemzeti érték felvételét a települési értéktárba bárki írásban 
kezdeményezheti a polgármesterhez intézett beadványában. A 
kezdeményezés ingyenes. 
 
A javaslatnak tartalmazni kell: 
- a javaslattevő adatait; 
- az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték adatait; 
- az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképét vagy 
audiovízuális dokumentációját; 
- a nemzeti érték kritériumainak való megfelelést valószínűsítő 
dokumentumokat; 
- valamint a szakértő, illetve szakmai vagy civil szervezet támogató vagy 
ajánló levelét. 
 
Az értéktárat azért is indokolt létrehozni, mert azzal kapcsolatban pályázati 
lehetőségek nyílnak meg. 
 
A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata vagyonáról és a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 48/2012. (XI.30.) 
önkormányzati rendelet 4/A. §-a szerint az Önkormányzat nem hoz létre 
települési értéktárat. A határozati javaslat elfogadása esetében ezen 
rendeletet is módosítani kell. 
 
Az értéktár bizottsági tagok személyére a helyszínen teszek javaslatot. 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak 
megtárgyalására és a határozati javaslatok elfogadására. 
 
 
Újpest, 2014. február 21. 
 
         Dr. Molnár Szabolcs 
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Határozati javaslat 
 
1. Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzatának Képviselő-
testülete a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi 
XXX. törvény, valamint a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok 
gondozásáról szóló 114/2013. (IV.16.) Korm. rendelet alapján úgy dönt, 
hogy létrehozza az Újpesti Települési Értéktárat és Települési Értéktár 
Bizottságot hoz létre, amelynek működési szabályzatát a jelen előterjesztés 
melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 
 
2. A Képviselő-testület a Települési Értéktár Bizottság 3 tagjának Hirmann 
Lászlót, Szöllősy Mariannet és dr. Varga Zalánt választja meg. 
 
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy e döntésről a 
meghozatalát követő 30 napon belül a Fővárosi Értéktár Bizottság elnökét és 
a Hungarikum Bizottság elnökét tájékoztassa. 
 
4. A Képviselő–testület felhatalmazza a polgármestert a határozat 
végrehajtása érdekében szükséges intézkedések megtételére. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 30 nap 
 
 
Rendeleti javaslat 
 
A Képviselő-testület elfogadja Budapest Főváros IV. kerület Újpest 
Önkormányzata vagyonáról és a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok 
gyakorlásáról szóló 48/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 
szóló rendelet-tervezetet és ezzel megalkotja Budapest Főváros IV. kerület 
Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének …./2014. (……) önkormányzati 
rendeletét. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 15 nap 
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Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

…/2014. (…...) 
önkormányzati rendelete 

 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata vagyonáról és a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 48/2012. 

(XI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

(T E R V E Z E T) 
 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete az 
Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 
Hatályát veszti a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata 
vagyonáról és a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 
48/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelet 4/A. §-a. 

 
2. § 

 
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 
 
 
 

Dr. Tahon Róbert 
jegyző 

 Wintermantel Zsolt 
polgármester 

 
 
 

Indokolás 
 

Amennyiben a Képviselő-testület úgy dönt, hogy létrehozza az Újpesti 
Települési Értéktárat, akkor az ezzel ellentétes rendeleti szabályozást 
hatályon kívül kell helyezni. 



 

ÚJPESTI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE *  1041 BUDAPEST, ISTVÁN ÚT 14. * mszabolcs@ujpest.hu 

5

ÚJPESTI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG 
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 

 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. 
(IV. 16.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése alapján a Újpesti Települési 
Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatát (a továbbiakban: 
SZMSZ) az alábbiak szerint állapítja meg: 
 

I. 
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 
1. A bizottság hivatalos megnevezése: Újpesti Települési Értéktár Bizottság 
 
2. A bizottság székhelye: 1041 Budapest, István út 14. 
 
3. A bizottság létszáma: 3 fő 
 

II. 
A BIZOTTSÁG FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE 

 
A bizottság feladat- és hatáskörét a magyar nemzeti értékekről 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 MŰKÖDÉSE 

 
1. A bizottság a tevékenységét a magyar nemzeti értékekről 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 két alkalommal 
tartja. 
 
3. A bizottság félévente, legkésőbb a félévet követő hónap utolsó napjáig 
beszámol tevékenységéről, a Budapest Főváros IV. kerület Újpest 
Önkormányzata Képviselő-testületének. 
 
4. A bizottság alakuló ülését a legidősebb bizottsági tag írásbeli meghívóval 
hívja össze. Az alakuló ülésen a bizottsági tagok elnököt választanak maguk 
közül. A bizottság minden további ülését az elnök hívja össze. A bizottság 
ülésére az írásbeli meghívót és az előterjesztéseket úgy kell megküldeni, 
hogy azokat a bizottság tagjai és az ülésre meghívottak az ülést megelőző 3. 
napon elektronikus úton megkaphassák. Indokolt esetben a bizottság 
telefonon is összehívható. 
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5. A bizottság ülésének időpontját és, napirendjét az Önkormányzat 
honlapján közzé kell tenni. 
 
6. A napirendi témák előterjesztésének általános formája az írásbeli 
előterjesztés, de a napirend kivételes esetben szóban is előterjeszthető. 
 
7. A bizottság elnökét akadályoztatása esetén a bizottság valamelyik, az 
elnök által felkért tagja helyettesíti. 
 
8. A bizottság határozatképességéhez a megválasztott bizottsági tagok több 
mint a felének a jelenléte szükséges. A határozatképességet a jelenléti ív 
alapján a bizottság elnöke állapítja meg. 
 
9. Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása után az elnök 
javaslatot tesz a napirendre, melyet a bizottság határozattal fogad el. 
 
10. A bizottság elnöke napirendi pontonként megnyitja, vezeti, összefoglalja 
és lezárja a vitát. 
 
11. A bizottság elnöke napirendi pontonként szavazásra bocsátja a 
határozati javaslatokat. 
 
12. A tanácskozás rendjének fenntartása érdekében a bizottság elnöke 
figyelmeztetheti azt a hozzászólót, aki eltér a tárgyalt témától. 
Eredménytelen figyelmeztetés esetén megvonja tőle a szót, valamint rendre 
utasíthatja a bizottsági ülésnek azt a résztvevőjét, aki a bizottsághoz 
méltatlan, a testület munkáját zavaró magatartást tanúsít. 
 
13. A bizottság tagja döntéshozatalkor igennel vagy nemmel szavazhat, 
illetve tartózkodhat a szavazástól. 
 
14. A bizottság a határozatait nyílt szavazással (kézfelemeléssel), egyszerű 
többséggel hozza. A javaslat elfogadásához a jelenlévő tagok több mint 
felének igen szavazata szükséges. 
 
15. A bizottság döntéseit, állásfoglalásait, javaslatait, véleményét és 
észrevételeit határozat formájában hozza. 
 
16. A határozatokat külön-külön, a naptári év elejétől kezdődően folyamatos 
sorszámmal és évszámmal kell ellátni feltüntetve a döntéshozatal hónapját, 
napját és a ÚTÉBH (Újpesti Települési Értéktár Bizottság Határozat) 
betűjelzést. 
 
17. A bizottsági ülésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek tartalmaznia 
kell: 
- az ülés időpontját és helyét, 
- a jelenlévők nevét, 
- a tárgyalt napirendi pontokat, 
- a tanácskozás lényegét, 
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- a hozott határozatokat, melyekben rögzíteni kell a bizottság javaslatait, 
állásfoglalását, véleményét, 
- a szavazás számszerű eredményét és 
- a bizottság elnökének és a jegyzőkönyv vezetőjének aláírását. 
 
18. A jegyzőkönyv mellékletét képezi: 
- a tárgyalt írásbeli előterjesztés, 
- az írásban benyújtott kiegészítés, 
- a jelenléti ív. 
 
19. A bizottság működésének szervezési, adminisztrációs feltételeit 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Polgármesteri Hivatal biztosítja. 
 

V. 
A BIZOTTSÁGI TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

 
20. A bizottsági tagok kötelesek a bizottság munkájában legjobb tudásuk, 
szakértelmük alapján aktívan részt venni, a bizottság üléséről való 
távolmaradást előre jelezni. 
 
21. A bizottság tagjai tiszteletdíjban nem részesülnek, de a feladatuk 
ellátásával összefüggő költségek megtérítésére kérhetik. 
 

IV. 
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 
22. Ez a szabályzat elfogadásának napján lép hatályba. 
 
 
 


