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Tisztelt Képviselő-testület!  
 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  a 2018.  július 26.-án tartandó  ülésére  

tűzte ki a  Polgári Települési Értéktár Bizottság  2018. I. 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 tevékenységéről félévente 

beszámol   a  helyi önkormányzat képviselő-testületének.  

 

A bizottság  elnöke  a 2018.  I. félévben végzett munkájáról szóló beszámolót elkészítette, 

melyet   a  Települési Értéktár Bizottság  2018. július 18.-án  megtárgyalt, és az előterjesztés 

mellékletében foglaltak alapján fogadott el. 

 

A beszámolóból megtudhatjuk, hogy  2018. július 18-ig, a meglévő 8 értéken felül,  további 

5  értéktári javaslat érkezett , illetve került elfogadásra helyi értékként, a  Polgári Települési 

Értéktárba. 

 

A  bizottság közreműködésével  megrendezésre került Dr. Dely Mátyás a legendás pusztai 

állatorvos halálának 100. évfordulójának emlékünnepsége.  A megemlékezésen   Dr. Dely 

Mátyás leszármazottain kívűl számos jeles személyiség is részt vett.  

 

A  bizottság   az értéktár bemutatkozását a „25. éves a város” rendezvénysorozat keretében,   

az  őszi önkormányzati ünnepek nyitónapján, 2018. szeptember 22-én  tervezi  megszervezni  

a város lakói számára. Az egész napos rendezvényen a gyermektől- az időskorig minden 

korosztály részére kínálnak programot. 

 

A bizottság az  értéktár nyilvánosság előtti bemutatkozásával is szeretné a polgári lakosok  

figyelmét felhívni,  az értékőrző és hagyományközvetítő tevékenység fontosságára. 

 

A Polgári Települési Értéktár továbbra is folytatni kívánja a településen fellelhető értékek 

felkutatását, valamint minél több magánszeméllyel, civil és társadalmi szervezettel felvenni a 

kapcsolatot, a helyi értékek összegyűjtése érdekében.   

 



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

kiegészíteni és határozati javaslatban  foglaltakat elfogadni szíveskedjen.  
 

Polgár, 2018. július 18. 

 
 

 

 

 

         Tóth József 

         polgármester  

 

 

 

 
 

   

         …../2018. (VII. 26.) sz. határozata 

 

 Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

„Beszámoló a Polgári Települési Értéktár Bizottság (PTÉB) 2018. I. félévi 

tevékenységéről„   szóló  előterjesztést  és az alábbi határozatot hozta: 

 

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

  Értéktár  Bizottság  2018. I. félévi tevékenységéről szóló beszámolót  

  elfogadta. 

 

      Felelős: Tóth József polgármester 

       Határidő:  értelem szerint 


