
Előterjesztés 

a Képviselő-testület 2017. július 20-án  tartandó ülésére 

 

Tárgy: Beszámoló a Polgári Települési Értéktár Bizottság (PTÉB) 2017. I. félévi 

tevékenységéről 

Előterjesztő:  Tóth József polgármester 

Előkészítő:  dr. Váliné Antal Mária címzetes főjegyző 

  Ferenczné Fajta Mária a PTÉB elnöke 

  Makó Sándorné művelődési előadó   

Véleményező: Pénzügyi és gazdasági bizottság 

  Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

Ügyiratszám:  1354-9/2017. 

Melléklet:   1. sz. melléklet 

                            

Tisztelt Képviselő-testület!  
 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  munkatervében a 2017.  július 20-ai 

ülésére  tűzte ki a  Polgári Települési Értéktár Bizottság  2017. 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 félévente, legkésőbb a 

félévet követő  hónap utolsó   napjáig   beszámol  tevékenységéről  a  helyi önkormányzat 

képviselő -testületének.  

 

A bizottság  elnöke  a 2017.  I. félévben végzett munkáról szóló beszámolót elkészítette, 

melyet   a  Települési Értéktár Bizottság  2017. július  10.  napján  megtárgyalt, és az 

előterjesztés 1. sz. mellékletében foglaltak alapján fogadott el. 

 

A beszámolóban foglaltak alapján betekintést nyerhetünk  a bizottság szakmai munkájába  az 

év első felében  elfogadott települési értékekről, valamint azokról az értékekről, melyek 

felvételét javasolták a megyei értéktárba.   

 

A bizottság kiemelten kezeli  az összegyűjtött értékek népszerűsítését, mely érdekében  

Weblap fejlesztése, Facebook oldal létrehozása, szakmai nap szervezése van folyamatban. 

A bizottság a helyi értékek  további felkutatása céljából a  jövőben nagyobb propagandát kíván  

fordítani, a lakosság minél nagyobb körének bevonása érdekében. 

 

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

kiegészíteni és határozatban foglaltakat elfogadni szíveskedjen.  
 

Polgár, 2017. július 11. 

 
 

 

         Tóth József 

         polgármester  

 



 

 
 

        Határozati javaslat 

                             Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

         …../2017. (VII. 20. ) sz. határozata 

 

 Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

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

tevékenységéről„   szóló  előterjesztést  és az alábbi határozatot hozta: 

 

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

  Értéktár  Bizottság  2017. I. félévi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 

 

      Felelős: Tóth József polgármester 

       Határidő:  értelem szerint 


