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Tisztelt Képviselő-testület!  
 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  a 2018.   február 15-én tartandó  ülésére  

tűzte ki a  Polgári Települési Értéktár Bizottság  2017. II. félévben végzett tevékenységéről 

szóló beszámoló megtárgyalását. 

 

 A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény, továbbá  

annak végrehajtására vonatkozó magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról 

szóló 114/2013. (IV.16.) Korm. rendelet  (későbbiekben: Rendelet)  szabályozza a Települési 

Értéktár Bizottság munkáját. 

A Rendelet  3.§ (1) bekezdés c) pontja alapján az Értéktár Bizottság félévente beszámol  

tevékenységéről,  a  helyi önkormányzat képviselő-testületének.  

 

A bizottság  elnöke  a 2017.  II. félévben végzett munkájáról szóló beszámolót elkészítette, 

melyet   a  Települési Értéktár Bizottság  2018. február 6.-án  megtárgyalt, és az előterjesztés 

mellékletében foglaltak alapján fogadott el. 

 

A beszámolóból megtudhatjuk, hogy   az értéktárba a  II. félévben  újabb helyi érték nem 

került felvételre,  azonban a  „Dr. Dely Mátyás Polgáron elhelyezett bronz emléktáblája, 

állatorvosi munkássága”, melyet a bizottság  májusban a helyi értéktárba történő  felvétel 

mellett,  javasolt  a Hajdú-Bihar Megyei Értéktárba is felvenni,  2017. decemberében  a 

6/2017.(XII.13.) MÉBH határozat alapján: „Dr. Dely Mátyás állatorvosi munkássága” 

elnevezéssel, agrár- és élelmiszergazdaság kategóriában  a megyei értéktár részévé vált.  

E jeles személy  halálának 100. évfordulója alakalmából,  a Bizottság,  Polgár Városért 

Alapítvány Kuratóriumával, valamint az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtárral 

közösen,  2018. áprilisában emlék kiállítást rendez. 

A beszámoló  tartalmazza továbbá a bizottság  egyéb szakmai munkásságát, mely keretében  

többek között, Hajdúdorogon valamint Balmazújvárosban szakmai konzultációkon,  és 

helytörténeti gyűjtemények megtekintésén vettek részt. 

 

A bizottság továbbra is kiemelten kezeli  az összegyűjtött értékek népszerűsítését, többek 

között a  város honlapján megnyitható weboldalon, értéktár facebook  oldalon  és a  PolgárTárs 

újságon keresztűl.  

Fentiekhez kapcsolódóan a  „25. éves a város” rendezvényhét keretében   2018. 

szeptemberében kerül megrendezésre az a szakmai nap, ahol a Polgári Települési Értéktár 

bemutatkozik. 



 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a előterjesztést megtárgyalni, javaslataival 

kiegészíteni és határozatban foglaltakat elfogadni szíveskedjen.  
 

Polgár, 2018. február 07. 

 
 

 

 

 

         Tóth József 

         polgármester  

 

 

 
 

        Határozati javaslat 

                             Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

         …../2018. (II. 15.) sz. határozata 

 

 Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

„Beszámoló a Polgári Települési Értéktár Bizottság (PTÉB) 2017. II. félévi 

tevékenységéről„   szóló  előterjesztést  és az alábbi határozatot hozta: 

 

          1./   Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgári Települési 

  Értéktár  Bizottság  2017. II. félévi tevékenységéről szóló beszámolót  

  elfogadja. 

 

      Felelős: Tóth József polgármester 

       Határidő:  értelem szerint 


