rÁlÉrcozrarÓ
a Pápakovácsi Települési

Értéktánól

Pápakovácsi Község Önkormányzata Képviselő-testiilete a 1912016. (03.29.) sz.határozatával döntött
a települési értél<tár létrehozásáról,' mely része aVeszprém Megyei Értektarnat<.

A Pápakovácsi Telepíilési artéktár a Pápakovácsi területén fellelhető nemzeti órtékek adatait
tartalmaző gyűj temény lesz.

A nemzeti értékfogalmátt amagyar nemzeti értékekről és hungarikumokról szóló
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évi XXX.

törvény hatÁrozza meg az alábbiak szerint.

Nemzeti érték:a magyaÍ alkotótevékenységhez, termelési kulturához, tudáshoz, hagyományokhoz,
tájhozés élővilághoz kapcsolódó' nemzetiink történelme' valamint a közelmúlt során felhalmozott és
megőrzött minden szellemi és anyagi, természeti, közösségi érték,vagy termék' amely:

_
-

hazai szempontból meghatározó jelentőségti, íw nemzetünk * de legalább egy meg-hatátrozott
tájegység lakossága magyarságra jellemzőnek és közismertnek fogad el,
jelentősen öregbíti hírnevünket, növelheti becsülésünket azBurőpai Unióban és szerte a
világon,
hozzá$árul új nemzedékek nemzeti hovatartozásának' magyarságtudatának kialakításrához,
megerősítéséhez.

A nemzeti értékekszakterületenkénti kategóriái a következők:

a)
b)

c)

d)

e)

0

agrár- és élelmiszergazdaság: az agri{rium szellemi termékei és trárgyi javai - beleértve az
erdészet,halászat,vadászt és állategészségugy területét-, különösen amezőgazdasági
termékek és az é|elmiszerek, abotászat, továbbá az áilat- és növényfajtrák;
egészségés éIetmód: a tudományos és népi megelőzés és gyógyászat' a természetgyógyászat
szellemi termékei és tárgyi javai' ktilönösen a győgyszerek, gyógynövények, gyógyhatású
készítmények,győgyví:z- és fiirdőkultura;
építettkörnyezet: a környezetnek tudatos építésimunka eredményeként létrehozott, illetve
elhatrárolt épített(mesterseges) része, amely elsödlegesen azegyéni és közösségi lét
feltételeinek megteremtésétszolgálja; valamint az embert körülvevő környezet fenntartásához
kapcsolódó szellemi termékek;
ipari és műszaki megoldások: az ipari termelés _ beleértve a kézmiiipart, kézművességet isszellemi termékei és trárgyi javai, különösen az egyes technológiák, technikák, berendezés,
gép- és muszergyártás, műszaki eszközökkelvégzett személy- és árusszállítás;
kulturális örökség: a kulturális örökség szellemi és trárgyi javai, különösen az irodalom, a
tudomiíny, a népművészet és népi kézművesség,néprqz, filmmiívészet, iparművészet,
képzőművészet,tlncmuvészet és zeneművészet; továbbá a védett ingatlan értékei'különösen a
nemzeti vagyon körébe tartozó, kiemelkedő értékűműemlékek és régészeti lelőhelyek'
nemzeti és történelmi emlékhelyek, világörökségi helyszínek;
sport: a fizikai erőnlét és a szellemi teljesítőképesség megtartását, fejlesztésétszolgáió, a
szabadidő elt<jltésekéntkötetlenül, vagy szefvezett formában' illetve versenyszerűen végzett
testedzés vagy szellemi sportágban kifejtett tevékenység, különösen a sportolói életművek és
csúcsteljesítmények;

2.
targyi javai, különösen
az ember természetes környezetének
s) természeti környezet:

aftzikaí

ésbiológiaiképződmények,vagyképződménycsoportok,geológiaiésgeomorfológiai
képződmények,természetitÁj"k,természetiterületek'életközösségeésökológiairendszerek;
termékek;
fenntartásrához kapcsolódó szellemi
valamint az embert körülvevá környezet
és targyi javai'
és a vendéglátás szellemi termékei
h) turizmus és vendéglátás: a turizrnus
valamint a
szolgáltatások, a vendéglátó-ipari termékek'
különösen a turisztikai attrakciók,
italkészítésieljárasok'
vendéglátás körébe tattoző étel-és
oldalon

A Magyar Értemarrol a

törtónő felvétele:
A nemzeti értékektelepülési órtéktártla
fel'elhető' il'e*e az itt
A Pápaková cs\köz\gazgatási teriiletén

taj

ékozódhatnak'

a
létreho zottnemzeti értékekfelvéte'ét

A

címze'ttjavaslatában'
kezdeménye zheti, apolgármcsterhez
települési értéktarbauaíi i.asuao
elkészíteniés elektronikus
Korm. rendeiet t. mel'éklete alapján kell

javaslatot a.ral20|3,.iiv.
'o.l
úton,vagypostaitrteseténelektronikusadathordozónmellékelvekellbenyirjtani.
A javaslatnak tartalmaznia kell:

a) a javaslattevő adataít'
adatait'
b) az értéktárbafelvételre javasolt nemzeti értékfényképét,vagy audiovizuális dokumentírciőjáft'
c) az értéktírbafelvételre javasolt nemzeti érték
dokumentumokat' valamint
d) anemzetiértéknekvalJ megfelelést valószínűsíthető vagy ajánló levelét'
e) szakértő, illetve szakmai vagy civil szervezettámogató'

Bizottságnak'

Értenar
javaslatokat áúaőjaa Pápakovácsi Települési
A polgárme stet ahozzábenyűjtott
a jogszabályokban foglalt
hoBY -"galupo"oti-e és me*felel_e
megvizsgálja,
javaslatot
a
amely
majd
felvételről vagy a fe'vétel e'utasítasaról'
és döntá Települési É.tettí.uu,o.,eno
feltételeknek,
döntéséről

A

a

javaslattevőt írásban értesíti'

értéktrírbatörténő megküldésekor
települési értéktaraknak a megyei
felvételétjavasolja a megyei értékt'írba'

a bizottság javaslatot tesz arra'

hogy mely nemzeti értékek

pedig a
a Megyei Értenarba' onnan
nemzeti értékekbekerülhetnek
felvett
Értemarta
A Települési

Magyarprter<tarba,majdakövetezőlépcsőfokkéntaHungaricumokGyűjteményébe.
a
nagy jelentóséggel bit az' hogy
g
szÍtméraegyaránt fontos és igen
bizottsá
a
és
vezetése
község
A
és
a saját szemszögükből vizsgálva,
nyírjtson uuiur' hogy a kérdést
te'epülés lakóinak lehetőséget
községiinkre
lehessenek egy különleges' valóban
javaslataikat etent L4esÁ a segítségünkre
létrehozásában'
Jellemző értéktaÍ

Pápakovácsi,2016'05
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Burghardt Ferenc

polgármester
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Varga ÉvaTeréz
értéktárbizottság elnöke
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