Papa Varos Onkormanyzatanak
Telepiilesi Ertektar Bizottsdga felhivdsa
r

A magyar nemzeti ertekekrol es a tiungarikumokrol szolo 2012. evi X X X . torvenyben
(tovabbiakban: Hungarikum torveny), valamint a magyar nemzeti ertekek es hungarikumok
gondozasarol szolo 114/2013.(IV.16.) Korm. rendeletben (tovabbiakban Kormanyrendelet)
biztositott lehetoseggel elve Papa Varos Onkormanyzatanak Kepviselotestiilete 2013. jiinius
14-i iilesen ligy hatarozott, hogy letrehozza Papa Varos Telepiilesi Ertektarat es felhatalmazta
a polgarmestert az ehhez sziikseges intezkedesek megtetelere. A papal Telepulesi Ertektar a
varos teruleten fellelheto helyi ertekeket tartalmazo gyujtemeny lesz. A feltaro munka a helyi
szinten tiil orszagos es megyei szinteken is szervezodik. A telepiilesi ertektarak a nemzeti
ertekpiramis elso lepcsofokat alkotjak. A telepiiles helyi jelentoseget meghalado ertekei a
megyei ertektarakba, majd a Magyar Ertektarba juthatnak el. A Magyar Ertektarban
nyilvantartott orszagos, vagy nemzetkozi jelentosegu, a magyarsagra jellemzo
tulajdonsagaval, egyedisegevel es minosegevel a magyarsag csucsteljesitmenyenek szamito
nemzeti ertekekbol a Hungarikum Bizottsag valasztja k i a hungarikumokat, melyek a
Hungarikumok Gyiijtemenyebe kerulnek.
Az ertektarak letrehozatalanak celja:
- szamba venni, dokumentaini nemzeti ertekeinket annak erdekeben, hogy ebbol egy kozos
nemzeti nyilvantartas, adatbazis kesziiljon;
- a gyiijtomunkat a leheto legszelesebb korre kiterjeszteni;
- letrehozni es kozkinccse tenni a helyi es orszagos jelentosegu nemzeti ertekek gyiijtemenyet;
- a Magyar Ertektarbol kivalasztani a nemzetkozi viszonylatban is csiicsteljesitmenynek
szamito hungarikumokat;
- gondoskodni az ertekek megismerteteserol bel- es kiilfoldon egyarant;
- gondoskodni az ertekek fennmaradasarol, vedelmerol, erositve a nemzeti tudatot es a hazai
gazdasagot.
A fenti rendelkezesek, valamint a Kepviselotestiilet dontesenek figyelembe vetele alapjan
alakult meg 2014. februar 21-en Papa Varos Onkormanyzatanak Telepiilesi Ertektar
Bizottsaga.
A papai Telepiilesi Ertektar letrehozasaban barki reszt vehet, ezert a bizottsag ennek a
felhivasnak a kozzetetelevel keri a polgarokat, civil es tarsadalmi szervezeteket,
intezmenyeket, hogy a varoshoz kapcsolodo telepulesi ertekeket (epitett es termeszeti ertek,
kulturalis, milveszeti, sport, gasztronomiai es hagyomanyorzo ertek) gyiijtsek ossze es
terjesszek a bizottsag ele. A telepiilesi ertektar letrehozasaval kapcsolatban a bizottsag
orommel fogad minden otletet, elkepzelest es koszonettel fogadja a lakossag tamogato
egyuttmukodeset.
A nemzeti ertekpiramis elso lepcsofokat alkoto telepiilesi ertektarak
gondozasanak reszletes szabalyait a Kormanyrendelet szabalyozza.

letrehozatalanak,

A Kormanyrendelet alapjan a helyi onkormanyzat kozigazgatasi teruleten fellelheto, illetve
az ott letrehozott nemzeti ertek felvetelet a telepiilesi, tajegysegi vagy megyei ertektarba barki
frasban kezdemenyezheti az adott ertek fellelhetosegenek helye szerint illetekes
onkormanyzat polgarmesterehez, illetve a megyei kozgyules elnokehez cimzett javaslataban.

A javaslatot a felhivas melleklete szerint kell elkesziteni es elektronikus liton a
kabinet@papa.hu e-mail cimre, vagy postal ut eseten elektronikus adathordozon mellekelve a
Papai Polgarmesteri Hivatal (8500 Papa, F6 u. 5.) cimere kell eljuttatni. Valamely nemzeti
erteknek a telepulesi, tajegysegi vagy megyei ertektarba, illetve kiilhoni magyarsag
ertektaraba torteno felvetelere iranyulo javaslattetel ingyenes.
A javaslatnak tartalmaznia kell:
- ajavaslattevo adatait,
- az ertektarba felvenni javasolt nemzeti ertek adatait,
- az ertektarba felvenni javasolt nemzeti ertek fenykepet, vagy audiovizualis-dokumentaciojat,
- a Hungarikum torveny l.§ (1) j ) pontjanak valo megfelelest (a nemzeti ertek mibenletet)
valosziniisito dokumentumokat, valamint
- szakerto, illetve szakmai vagy civil szervezet tamogato, vagy ajanlo levelet.
A beerkezett - formal es tartalmi szempontbol hianytalan - javaslatokat a Telepiilesi Ertektar
Bizottsag biralja el. Az eljaras reszleteire, a Telepiilesi Ertektarba torteno felvetel, a Megyei
Ertektarba torteno megkuldes, kozzetetel, stb. szabalyalra vonatkozo bovebb informacio es a
javaslatteteli urlap elerheto a varosi honlap www.papa.hu hirdetmenyek rovataban, tovabba
erdeklodni a fenti e-mail cimen es szemelyesen a Polgarmesteri Kabinetnel lehet.

Papa, 2014. majus 12.

Melleklet

Javaslat a
„{nemzeti ertek megnevezese]"
[telepiilesi/tdjegysegi/megyei/kulhoni magyarsag] ertektarba torteno
felvetelehez
Keszitette:
(nev)
(alairas)
(telepiiles, datum)
(P. H.)

I.
A J A V A S L A T T E V O ADATAI
1. A javaslatot benyujto (szemely/intezmeny/szervezet/vallalkozas) neve:
2. A javaslatot benyujto szemely vagy a kapcsolattarto szemely adatai:
Nev:
Levelezesi cim:
Telefonszam:
E-mail cim:
II.
A N E M Z E T I E R T E K ADATAI
1. A nemzeti ertek megnevezese
2. A nemzeti ertek szakteriiletenkenti kategoriak szerinti besorolasa
n agrar- es ^lelmiszergazdas^g
• ipari es miiszaki megold^sok
• termeszeti komyezet

• eg^szseg es ^letmod
• kulturalis QrOkseg
• turizmus

• Epitett korayez
• sport

3. A nemzeti ertek fellelhetosegenek helye
4. Ertektar megnevezese, amelybe a nemzeti ertek felvetelet kezdemenyezik
• telepiilesi

• tajegysegi

• megyei

• kiilhoni m

5. A nemzeti ertek rovid, szoveges bemutatasa, egyedi jellemzoinek es tortenetenek leirasa
6. Indoklas az ertektarba torteno felvetel mellett
7. A nemzeti ertekkel kapcsolatos informaciot megjelenito forrasok listaja (bibliografia,
honlapok, multimedias forrasok)
8. A nemzeti ertek hivatalos weboldalanak cime:

ni.
MELLEKLETEK
1. Az ertektarba
dokumentacioja

felvetelre j avasolt

nemzeti

ertek

fenykepe

vagy audiovizualis-

2. A Htv. 1. § (1) bekezdes j) pontjanak valo megfelelest valoszintisito dokumentumok,
tamogato es ajanlo leveiek
3. A javaslathoz csatolt sajat keszitesu fenykepek es filmek felhasznalasara vonatkozo
hozzajarulo nyilatkozat

