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Tisztelt Bizottság/Képviselő-testület! 

 
Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 301/2013. (XII. 18.) számú határozatával 
Települési Értéktárat, valamint Települési Értéktár Bizottságot hozott létre. 
A magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) számú 
Kormányrendelet 3. § (1) bekezdés c) pontja alapján „Az értéktár bizottság félévente, legkésőbb 
a félévet követő hónap utolsó napjáig beszámol tevékenységéről a helyi önkormányzat 
képviselő-testületének.” 
 
Az előterjesztés mellékletét képezi Csaja János, a Bizottság elnöke által megküldött beszámoló. 
 
Fontos kiemelni, hogy az Értéktár Bizottság jelezte, hogy az általuk korábban előterjesztett és 
a testület által elfogadott információs táblára vonatkozó javaslattól, annak műszaki tartalmától 
a rendelkezésre álló költségkeret alapján el lehet térni, azt a bizottság csak előzetes mintaként 
tartja számon.  
 
Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot teszem: 
 

Határozati javaslat 
 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Települési Értéktár 
Bizottság 2019. I. félévi beszámolóját. 
 
Határidő:   azonnal 
Felelős:   Solymosi Sándor, polgármester 
 
„A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.” 
 
 
Kistarcsa, 2019. augusztus 9. 
 
 
        Solymosi Sándor 
               polgármester 

1. számú melléklet 

 



 
Kistarcsa Értéktár Bizottság Jelentés 

 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december 18-i ülésén úgy 
döntött, hogy Települési Értéktárat valamint Települési Értéktár bizottságot hoz létre valamint 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kistarcsai Települési Értéktár 
bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatát elfogadja, valamint felhatalmazta a 
polgármestert a Bizottság feladatainak ellátásával összefüggő költségek fedezetének az évi 
költségvetésben történő biztosítására. 
 
A 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet 3.§ (1) bekezdése alapján 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. 
(2) Az értéktár bizottság működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges pénzügyi, tárgyi 
és ügyviteli feltételeket a helyi önkormányzat – az általa jóváhagyott éves munka- és pénzügyi 
tervre figyelemmel – maga biztosítja. 
 
Értéktár bizottság jelenleg a következő személyekből áll: 

- Lippai Klaudia 
- Gacsályi Ádám 
- Vass Ferenc 
- Konyári Ferenc  
- Csaja János a bizottság elnöke 

 
Kistarcsa Város Értéktárának elemei: 

- Internáló Tábor 
- Bajvívó Magyarok, Bajvívás 
- Kistarcsai Kakasfőző Fesztivál  
- Kistarcsai Napok 
- Görhönyfesztivál és Városnapja, 
- Keresztelő kút medencéje a Rózsafüzér Királynője Templomban 
- Szilas-patak tanösvény 
- Böllérfesztivál,  
- „Görhöny” elnevezés 
- Kistarcsai Turista Útvonal 
- Rózsafüzér Királynéja Római Katolikus Templom 
- Flór Ferenc szobor a kórház udvarán;  
- Nepomuki Szent János szobor;  
- Simándy József szobor;  
- Szent Imre szobor és tér;  
- Kereszt az Öreg szőlő sarkában,  
- Kereszt az Új szőlő sarkában,  
- Aulich Lajos utcai kereszt,  
- „Dgyinyiszkai” kereszt,  



- Nagytarcsai úton lévő kereszt; 
- Az Ifjúság téren elhelyezett „Apostoli” Kettős kereszt 
- Református templom;  
- Ifjúság téren elhelyezett Trianoni emlékmű;  
- Október 23-a téri 56-os emlékmű és emlékfal, az Internáló tábor falmaradványa 
- Hősök tere, I. és II. Világháborús emlékmű;  
- Zsidó temető;  
- Kistarcsai temető régi része;  
- Szlovák Néprajzi Gyűjtemény;  
- Székely kapu;  
- Civil ház – 1948-49-es Forradalom és Szabadságharc emléktábla;  
- Szilas patak völgye;  
- Március 15.-ei megemlékezés;  
- Trianoni megemlékezés;  
- Október 23.-ai megemlékezés;  
- Mindenki Karácsonya;  
- „Tarcsai Diós Batyu”.  
- Zsidó temető 
- Árpád-kori templom  
- Református templom udvarán elhelyezett csillag  

 
A fentebb említett elemek mindegyike sajátságos történettel rendelkezik, az előző jelentések 
tartalmazzák a részletes leírásokat.  
 
Az elmúlt félévben a bizottság folytatta a munkát és a bizottság tagjainak ötleteit követve ismét 
talált olyan elemeket, amelyek érdemesek arra, hogy felkerüljenek a bizottság munkatervébe, 
mint kutatási feladat, illetve később értéktári elemként megjelenjenek.  
 
2019 első félévében a következő feladatokra fordítottunk figyelmet:  
 
a) Zsidó temető  

-  a MAZSÖK nem írt ki következő pályázatot a temetőrekonstrukcióra 
- a terület kimérése megtörtént,  
 

b) Információs tábla megvalósítási változatok 
1. változat: műanyag alapra színes nyomtatással készült táblák,  

- különböző méretek 
- tartószerkezet,  
- QR-kód használata,  
- értékekről képek, szöveg,  
- utcán aszfaltjelzések festése, színkód azonosítás,  

 
2. változat:  

- digitális kijelző,  
- internet hozzáférés biztosítása,  
- megfelelő biztonságú keret,  
- értékekről képek és szöveg,  
- tartószerkezet,  
- rögzítés biztosítása,  



 
A bizottság az utóbbi 2. változat megvalósítását javasolta az Önkormányzat Képviselő 
Testületének és a költségek fedezésére kért támogatást, amit a Képviselő-testület 
megszavazott. A digitális kijelző a jelenkor elvárásainak megfelelő U.N. „Totem” kijelző, 
ennek a pontos helyének megjelölésére a bizottság kérte Alpolgármester urat, mivel a bizottság 
által javasolt terület a központi szerepet játszó Ifjúság-tér.  
A kijelző használata nem korlátozódna az Értéktári elemekre, értékes felületet tud biztosítani 
az Önkormányzat információinak is, közérdekű hirdető felület. 
A bizottság megköszöni az Önkormányzat támogatását, amivel megvalósul a modern értéktári 
katalógus közkézre adása, a közösséggel való megosztása.  
 
c) Árpád-kori templom  
 
A bizottság keresett olyan társaságokat, illetve olyan lehetőségeket ahol a különböző 
eljárásokkal kutatják a talajt esetleges épített maradványok után. Egy ásató társasággal fel 
tudtuk venni a kapcsolatot, akiknek eljuttattuk az általunk tudott épületek rajzait illetve egy 
katonai térképet a XVIII. Századból, ami a templomot, illetve a lehetséges maradványok helyét 
mutatja olyan módszerrel, ami a jelenlegi térképben integrálva teszi ezt, az alábbi ábrákon 
megtekinthető: 
XVIII. századi első katonai térkép: 

 

 
 
 

A bizottság szeretné, hogy egy 3 dimenzióban megjelenített virtuális, bejárható megjelenítés 
készüljön, ami a néhai templom rekonstruált modellje. 
Amint lehetséges a bizottság tájékoztatja a Képviselő-testületet az előrelépésről.  
A bizottság folytatja munkáját a következő időszakban is, hogy minél több a település számára 
fontos megőrizendő elemet találjon és osszon meg. 
 
Az Európai Unióban a régiók, illetve a földrajzi helyek egyre fontosabb szerepet kapnak, 
minden helyben őrzött épített és nem épített érték fontosságára sajátságos védelmére és 
jelzésére is törekednek. Ezt követve természetesen Magyarországon is megjelentek ezek a 
törekvések, amelyeket a törvények támogatnak országos, megyei és helyi szinten. 
Magyarország megközelítőleg 3200 településéből ez idáig közel 800 településen jött létre 
értéktár bizottság, köztük 8 tájegységi értéktár bizottság található. 
A bizottság folytatja a munkát helyi, megyei, illetve országos értékek felkutatásában, vagy akár 
ezen értékek Hungaricummá válásának elősegítésében.  



 
Tisztelettel  
Csaja János  
 


