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I.

A bizottság megalakulása

A Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékekről és a
hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény 3. § (1) és (2) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján hozta létre a Polgári Települési Értéktárat és annak gondozásával
foglalkozó értéktár bizottságot. A PTÉB Működési szabályzatát az 53/2016. (IV. 28.)
határozat számmal fogadta el, ami az általános rendelkezésen túl meghatározza a bizottság
feladat- és hatáskörét, a bizottság működését; és a bizottsági tagok jogait és kötelezettségeit.
A bizottság létszáma a működési szabályzatban foglaltak szerint 5 fő. A tagok határozott
ideig, az önkormányzati ciklus végéig kerültek megválasztásra.

A Polgári Települési Értéktár Bizottság jelenlegi tagjai:
Ferenczné Fajta Mária

elnök

Tóth Józsefné

alelnök

Olajos Istvánné

tag

Polonkai Gábor

tag

Puskás János

tag

az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár
megbízott intézményvezetője
az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár
nyugalmazott művelődésszervezője
József Attila Gimnázium nyugalmazott
igazgatója
Polgár Város Városgondnoksága nyugalmazott
igazgatója
Polgár Város Városgondnoksága nyugalmazott
telepvezetője

A bizottság 2016. május 26-án tartotta alakuló ülését. A célok és feladatok meghatározása
mellett megtárgyalta az év hátralévő részére vonatkozó munkatervét (1.sz. melléklet), a
Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmát, és a javasolt módosításokat határozatba foglalta.
A tagok megválasztották az alelnök személyét, elfogadták a települési értéktárba történő
felvételre vonatkozó javaslatok egységes módszertanát és a nemzeti értékek egyes
kategóriáinak felelőseit is meghatározták.
II.

Szakmai munka

II. 1. Javaslatok
A bizottság 2016-ban két ülést tartott, összesen 7 javaslat érkezett elbírálásra. A javasolt
értékek közül 3 került be nemzeti értékként a Polgári Települési Értéktárba. A további 4
javaslat közül 1 javaslattételt elutasított, 2 javaslattételre hiánypótlást kért a bizottság, míg 1
javaslattétel visszavonásra került.

A Polgári Települési Értéktár elfogadott értékei:
Nemzeti érték
Árvácska Népdalkör és a
Tiszavirág Citerazenekar
Barankovics István (1906 –
1974) újságíró és
kereszténydemokrata
politikus főtéri szobra
Polgári Hurka-pite

Kategória
Kulturális örökség

Határozat száma
6/2016. (IX.28.)

Kulturális örökség

7/2016. (IX.28.)

Agrár- és élelmiszergazdaság

8/2016. (IX.28.)

II. 2. Nyilvánosság
Az értékek felkutatása és a gyűjtemény gyarapítása érdekében, a helyi PolgárTárs újságban és
a város honlapján egyrészt tájékoztattuk a lakosságot az értéktár létrehozásáról, a bizottság
megalakulásáról és a helyi értékek nemzeti értékké nyilvánításának lehetőségéről (2. sz.
melléklet), másrészt felhívást tettünk közzé a javasolható értékek gyűjtésére vonatkozóan
(3.sz.melléklet.) Az elfogadott értékek dokumentumai szintén elérhetőek online a
www.polgar.hu oldalon.

III.

Összegzés

A Polgári Települési Értéktárat „megnyitottuk”, bizottságunk elkezdte a helyi értékek
felkutatását. A közeljövőben a lakosság érdeklődésének felkeltése és aktivizálása érdekében
levélben hívjuk fel az intézmények és a civil szervezetek vezetőinek figyelmét, továbbá
szórólapokat juttatunk el a háztartásokba. Tartalmas és hosszú távú eredményes munka csak a
városlakók közreműködésével valósítható meg.

1. sz. melléklet

A Polgári Települési Értéktár Bizottság
2016. évi munkaterve

Időpont
Május 26.

Ülések
I. Alakuló ülés

Június Augusztus

Szeptember

II. Ülés

Október November

December

III. Ülés

Feladatok
A bizottság működésének ismertetése, az
alelnök megválasztása
A PTÉB 2016. évi munkaterv elfogadása
A települési értéktárba történő felvételre
vonatkozó javaslatok egységes
módszertanának kidolgozása
Bizottsági tagok javaslattétele
A lakosság széleskörű tájékoztatása az
értéktár létrehozásáról
Az értéktár weboldalának kialakítása a Polgár
város honlapján
Felhívás készítése és közzététele a helyi
újságban, a helyi médiában és a város
honlapján
A beérkezett javaslatok elbírálása, döntés a
helyi értéktárba történő felvételről
Javaslattétel a megyei értéktárba való
felvételről
A helyi értékek nyilvános megjelenésére
vonatkozó javaslatok tétele
A nyilvántartásba vett értékek közzététele
A Polgári Települési Értéktár bemutatása
szervezett előadáson
A beérkezett javaslatok elbírálása, döntés a
helyi értéktárba történő felvételről
Javaslattétel a megyei értéktárba való
felvételről
Beszámoló készítése Polgár Város Képviselőtestülete számára a 2016.évi munkáról
A 2017. évi munka- és pénzügyi terv
elkészítése
A helyi értékek nyilvános megjelenésére
vonatkozó javaslatok véleményezése, további
javaslatok tétele

Távlati tervek, egyéb feladatok
1. Az értéktár teljességre törekvő kiterjesztése, gondozása.
2. Együttműködés a Polgár Városért Alapítvánnyal.
3. A gyűjtemény bemutatása, népszerűsítése különböző fórumokon és egyéb
rendezvényeken:
- Lakossági fórum,
- kiállítás,
- rajzpályázat szervezése.
4. Településmarketing részeként reklámanyagok:
- Videóanyag,
- prospektus készítése.
5. A Földművelésügyi Minisztérium által kiírt pályázatok nyomon követése, pályázati
lehetőségek kihasználása.

Polgár, 2016. május 19.

2. sz. melléklet

Helyi értékeink, mint nemzeti értékek
A Hungarikum törvényben foglaltak szerint Polgár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete döntött a települési értéktár, és annak gondozásával foglalkozó
értéktár bizottság létrehozásáról. A Polgári Települési Értéktár Bizottság 2016. május
26-án tartotta alakuló ülését, ahol megtárgyalta az értéktár megnyitásához, a helyi
értékekre érkező javaslatok elbírálásához, a gyűjtemény gondozásához kapcsolódó
feladatait és elfogadta ez évi munkatervét.
A „hungarikum mozgalom”, ami a 2000-es években bontakozott ki hazánkban, mára a
Nemzeti Értékpiramisban realizálódott. Az alulról építkező rendszer összegyűjti a magyar
nemzet értékeit, értéktárakba rendezi és biztosítja azok szigorú nyilvántartását és védelmét. A
közösség formálja az értéket, az érték a közösséget elve szerint, a rendszer alapját a helyi
közösségek által nemzeti értékként nyilvántartott, a helyiek számára jelentőséggel bíró
értékek alkotják. A helyi közösségek által őrzött és ápolt hagyományokat, értékeket az ott
élők ismerik igazán, ezek az értékek azok, melyek történelmi szereppel bírnak, fontos a ma
emberének és illik a jövő nemzedékek számára is megőrizni. A Polgári Települési Értéktárba
bármilyen tárgyi, szellemi, vagy természeti érték bekerülhet, ami városunk és a közösség
szempontjából meghatározó jelentőségű. A nemzeti értékek adatai egységesen,
szakterületenkénti kategóriákba rendezve állnak össze. Külön kategóriát képeznek egyebek
mellett az agrárium szellemi termékei és tárgyi javai, a népi gyógyászat és
természetgyógyászat, az épített környezet, ipari és műszaki megoldások. Önálló területet
képvisel a sport, a kulturális örökség, a természeti környezet, a turizmus és a vendéglátás.
Azok az értékek amik túlérnek a település határain, bekerülhetnek a megyei értéktárba, onnan
a kiemelkedőbb értékeket képező Magyar Értéktárba, vagy még magasabb szintre a magyar
nemzet identitását jelképező Hungarikumok Gyűjteményébe.
Bizottságunk a lakosság közreműködésével szeretné felkutatni nemzeti értékeinket. Bármely
magánszemély, vagy civil szervezet kezdeményezheti egy-egy általa ismert érték felvételét a
Polgári Települési Értéktárba. A javasolt érték leírását, annak értéktárba történő felvételének
indoklását és alátámasztó fotóit, dokumentumait tartalmazó adatlapot, elektronikus úton
Polgár város polgármesteréhez kell benyújtani, aki átadja a bizottságnak a döntés meghozatala
érdekében.
Városunk honlapjáról www.polgar.hu letölthető a javaslattételi adatlap és hamarosan
elérhetővé válik az értéktár weboldala, ahol tájékozódhatnak az érdeklődők a gyűjteményről
valamint a bizottság munkájáról.

3. sz. melléklet

