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Tisztelt Képviselőtestület!

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXV . törvény 46. § (4) bekezdése értelmében veszélyhelyzetben a települési önkormányzat
képviselő+estiiletének, a fóvárosi, megyei közgyúlésnek feladar és hatáskörét a polgármester, illetve
a főpolgármester, a megyei közgyrilés elnöke gyakorolja.

A magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásaról szólő 11412013, (IV.16.) Korm. rendelet
(továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése alapján Pápa Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete a95l20I3. (VI.14.) határozatával döntött a települési értéktár létrehozásától.

Pápa Város Önkormányzatanak Települési Értéktat Bizottsága (a továbbiakban: TÉ,B) Szervezeti és
Működési Szabályzatát (a továbbiakban: SZMSZ) a Rendelet 3. § (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapjarr Pápa Város Önkorm ényzatának Képviselőtestület e a 7512014. (Y.9.)
határozatáv al hagyta jóvá.

A Kormany a fenti Rendeletet hatályon kívül helyezte és új rendeletet alkotott a magyar nemzeti
éítékek és hungarikumok értéktárba való felvételéről és az értéktáí bizottságok munkájának
szabályozásátől, ezért sziikségessé vált a TÉB SZMSZ-ének felülvizsgálata,

Az SZMSZ-ben a javasolt módosításokat és kiegészítéseket dőlt betűvel jelölük.

Összeállította: Dr. Benkő Krisztina önkorm ir;ryzati és szewezési osztályvezelő

P ápa, 2021 . január 25 . dl(:,
Dr. Áldozó Tamás

polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó
egyes törvények módosításaról szóló 201 1. évi CXXVIII. törvény 46. §-ának (4) bekezdése szerint -
hatáskörében eljáró Pápa Város Öntormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről
szóló 47812020. (XI.3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a következő döntést hozza:

Pápa Város Önkormányzatának Polgármestere a m agyar nemzeti értékek és hungarikumok értéktárba
való felvételéről és az értéktár bizottságok munkájának szabályozásalő1 szőlő 32412020. (YLl,)
Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével Pápa Város Önkormányzatának Települési Eúéktár
Bizoítsága Szervezeti és Működési Szabályzatát az előterjesztés meltékletében foglaltak szerint
jóvahagyja.



Ezzel egyidejúleg Pápa Város Önkormanyzata Képviselőtestületének':'5/201,4. (Y9.) haIározatával
jóváhagyott és a I27l20I7 , (X,26.) határozatával módosított Szeryezeli és Működési Szabályzatot
hatályon kívül helyezi.

A Polgármester utasítja a Jegyzőt, hogy Pápa Varos Önkorm ányzata Te|epilési Éítéktár
Bizottságának tagJait tájékoztassa a Szervezeti és Múködési Szabályzat jóváhagyásáról, illetve
gondoskodjon annak közzétételéről a Pápai Települési Értéktár honlapjan.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Nagy Krisztina jegyző

Dr. Benkő Krisztina önkormányzati és szervezési osztályvezető
Dr. Hermann István a Települési Értéktár Bizottság elnöke



Me|léklet

pÁpA vÁRos öxronnrÁNyzATA TELEpüLÉsI ÉnrnxrÁn
BIZOTTSÁGÁNAK SZERVEZETI É,S VrÚXÖnÉSr SZABÁLYZATA

Pápa Város Önkormanyzatának Képviselőtestilete a magyar nemzeti értékek és hungarikumok
értéktárba való felvételéről és az értéktór bizottságok munkajának szabályozásáról szóló
324/2020. (VIL 1 .) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.rendelet) 4. § (l) bekezdése alapján
a Pápa Város Önkormányzata Település Értéktár Bizottságanak Szervezeti és Múködési
Szabályzatát (a továbbiakban: SZMSZ) a következők szerint állapítja meg:

I.
Ár.,r'c,I Ános RENDELKEZÉ,SEK

1 . A bizottság hivataios megnevezése:
Pápa Város Önk ormányzatának
Települési Ertéktár Bizottsága

TÉB

8500 Pápa, Fő u. 5.

Legalább 6 fő

A bizottság tagjainak névsorát az 1. fiiggelék tartalmazza, amelynek vezetéséről a
jegyző gondoskodik.

A bizottság pecsétje: kör alakú pecsét, melynek közepén Pápa Város Önkormányzata
Képviselőtesti,iletének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szólő 912011. QV.14.)
önkormányzati rendelet 2. § (1 ) bekezdésében meghatározott címer látható, körben Pápa
Varos Onkormányzatának Települési Ertéktár Bizottsága felirattal.

II.
A BIZoTTSÁG FELADAT- És nlrÁsrÖnn

A bizottság feladat- és hatáskörét a ma1yar nerrrzeti éftékekről és a hungarikumokról szóló
2012. évi XXX. törvény (a továbbiakban: Törvény), valamint a Korm. rendelet határozza
meg.

A Magyar Nemzeti Értékek Pirami sát az I. melléklet, a magyaí nemzeti éfiékek
azonosításának és rendszerezésének folyamatábr áját a2. melléklet lartalmazza.

ilI.
A BIZOTTSÁG ÖssznrÉrBr,E, A TAGOK JOGAI É,s KÖTELEZETTSÉGEI

1 , A bizottság tagjait a polgármester kéri felhatározal|an időre.

2.

3.

4.

5.

A bizottság rövidített neve:

A bizottság székhelye:

A bizottság létszáma:



2. Abtzottság elnökét a tagok maguk közül választják meg.

3. A tag megbízatása megszűnik:
a) visszahívással
b) lemondással

c) ha a bizottsági tag annak az ülésnek az időpontjától számítva, amelyről első

ízben távol maradt, egy éven át nem vesz részt a bizottság ülésén,

d) a bizottsági tag halálával.

4. A bizottság tagja az elnökhöz cimzett és eljuttatott írásbeli nyilatkozatta| íisztségéről
lemondhat. A bizottsági tag megbizatása az irásbeli nyilatkozat átvételének napján
szűnik meg. Ebben az esetben a lemondástól számított 60 napon belül a polgármester új

tagot kér fel.

5. A bizottsági tagok kötelesek a bizottság munkájában legiobb tudásuk, szakértelmük
alapjan aktívan részt venni. A bizottság üléséról való távolmaradást előre be kell
jelenteni.

6. A bizottság tagjai tiszteletdíjban nem részesülnek, de a feladatuk ellátásával összefiiggő
költségek megtédtésére j ogosultak.

Iv.
ABIZOTTSÁG MÚKÖDÉSE

1. A bizottság a tevékenységét a Törvényben és Korm. rendeletben, valamint az SZMSZ-
ben foglaltak szerint végzi.

2. A bizottság üléseit szükség szerint, de 1egalább félévente tartja.

3. A bizottság ülése nyilvános.

4, A bizottság 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 ülés napját megelőző harmadik napon megkaphassák, Indokolt esetben

a bizottság telefonon is összehívható.

5. A bizottság ülésének .időpontjráról, napirendjéről a bizottság elnöke a település
1akosságát Pápa Város Onkormányzata honlapján tájékoztatla.

6. A napirendi témák előterjesztésének általános formája az írásbeli előterjesztés, de a

napirend kivételes esetben szóban is előterjeszthetó.

7. A bizottság ülésén döntési jogosultsággal a bizottság tagiai, tanácskozási jogosultsággal

a nemzeti érték települési énékárba való felvétele iránti kezdeményezést benyújtó
személyek vehetnek részt,

8. A bizottság elnökét akadályoztatása esetén a bizottság valamelyik, az elnök által felkért

tagja helyettesíti.



3.

4.

5.

9, A bizottság éves munkatervb en hatá,tozza meg főbb feladatait, melyet Pápa Város
Onkormanyzatának Képviselőteshilete hagy jóvá. A munkaterv beterjesztésének
határideje és elfogadásának időpontja az adott óvet megelőző év utolsó
képviselőtestületi ülése.

10. A bizottság évente, Iegkésőbb a tárgyévet követő hónap utolsó napjáig (anuár 31.)
beszámol tevékenységéról Pápa Város ÖnkormáLnyzata Képviselótesttiletének.

1.

v.
AZ üLÉ,s VEZETÉ,SE

A bizottság határozatképessé géhez a felkért bizottsági tagok több, mint felónek a
jelenléte szüksége. A hatátozatképességet a jelenléti ív alaplán a bizottság elnöke
állapítja meg.

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása után az elnök javaslatot tesz a
napirendre, melyet a bizottsághatározaítal fogad el.

A bizottság elnöke napirendi pontonként megnyitja, vezeti, összefo glalja éslezírjavitát.

A bizottság elnöke napirendi pontonként szavazásrabocsátja ahatározati javaslatokat.

A tanácskozás rendjének fenntartása érdekében a bizottság elnöke figyelmeztetheti azt
a bozzászőlót, aki eltér a táígyalt témától. Eredménytelen figyelmeztetés esetén
megvonja tőle a szót, valamint rendre utasíthatja a bizottsági ülésnek azt a résztvevőjét,
aki a bizottsághoz méltatlan, a bizottság mtnkáját zavarő magatafiást tanúsít.

vI.
ADÖNTÉSHOZATAL

A bizottság döntéseit, állásfoglalásait, javaslatait, véleményét és észrevételeit hatarozat
formájábanbozza.

A bizottság tagja döntéshozatalkor igennel vagy n emmel szayazhat, illetve tarlózkodhat
a szavazástól.

A bizottság a haíározalail nyilt szavazással (kézfelemeléssel), egyszení többséggel
hozza,

A határozatokat külön-külön, a naptái év elejétől kezdődő folyamatos sorszámmal és
évszámmal kell ellátni feltüntetve a döntéshozatal h őnaplát, napját és a TÉB betűjelzést.

vII.
JEGYZÓKÖNVRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

1 . A bizottság üléséről jegyzőkönywet kell készíteni, amolynek tartalmaznia kell:
- az ülés időpontját és helyét,

1.

J.

4.



- a jelenlévők nevét,
- a tirgyalt napirendi pontokat,
- atanácskozáslényegét,
- a szavazás számszerú eredményét
- ahozotthatáíozatokaí,
- a bizottság elnökének és a jegyzőkönyv vezetójének aláírását.

2. A jegyzőkönyv mellékletét képezi:
- a tárgyalt irásbeli előterjesztés,
- az írásban benyújtott kiegészités,
- a jetenléti ív

3. A jegyzőkönyvet Pápa Vri.ros Önkormányzatárrak honlapjrán közzé kell tenni.

vIII.
A BIZOTTSÁG MUNKASZERVEZETE

1. A Bizottság tevékenységével kapcsoiatos ügyviteli, adminisztratív teendőket a Pápai
Polgármesteri Hivatal látja el. A bizottsági tilkér az Önkormónyzati és Szervezési
O s z t á l y murtkatir s a, aki :

a) közremúködik az ülések összehívásában,
b) biztosítja az elóterjesztések bizottsági tagokhoz történó idóbeni eljuttatását,

c) segíti az elnököt az ülések levezetésében,
d) ellátja a jegyzőkönywezetői feladatokat,
e) nyilvántartja a bizottsági döntéseket,
f) a beérkezett j avaslatokat összegyűjti,
g) gondoskodik az esetleges hiánypótlásról.

Ix.
ZÁRÓ RENDELKEZÉ,SEK

Ez az SZMSZ Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének jóváhagyása napján lép
hatályba.

Pápa,2021.1amár 25.

Dr. Áldozó Tamás
polgármester

Záradékz

Pápa Város Önkormányzatának Települési Értéktár Bizottsága Szervezeti és MiikÖdési

szabátyzatát pápa vráros Önkormányzata képviselőtestületének hatáskörében eljáró

Polgármester a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egles törvények módosításáról

szóló 201 1. éví CXXWil. töryény 46. §-ának (4) bekezdésében kapott.felhatalmazás alapján a

... ... .... / 2 0 2 1. (... ... .,. .,. ) hatérozatával hagyta jóvá.

Dr. Nagy Krisztina
jegyző



1. mellék|et

Magyar Nemzeti Értékek Piramisa

Magyar É*ercar

/r^"orrlr,ráje9ysági
/ és megyei órtéKárak

Á§sz8tl értéktárak Hatáíon túll
magyar

közösségek
ó rt6ktára l



2. me|léklet

A magyar nemzeti értókek azonositásának és rendszerezésének folyamatábrája
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1. függelék

Pápa Város Önkormányzatának Települési Értéktár Bizottsága tagiai

Tag Tisztsóge

Dr, Hcnnar-n István elnijk Jókai Mór Városi Könyvtár nyugalmazott
igazeatója

Dr, Nagy- L. István Gróf Esterházy Károly Múzeum szakmai
NeZet ŐÍe

somfai Balázs nyugalmazott 1evéltáros

Tóth I(álnrán Hagyományok Hegye Egyesület elnöke

Dr. Baloghné Uracs Marianna Nemzeti Művelődósi Intózet Veszprém
Megyei lrodájának központvezető je

Péterváry Tamás Gróf Estcrházy Károly Múzeum régésze
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