
 Fedőlap 

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2019. december 23.

Javaslat  a  települési  értéktár  bizottság elnöke  megbízásának  visszavonására,  új
elnök megbízására, valamint a bizottság működési szabályzatának módosítására

Előadók: az oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Előkészítő: Molnár-Osztrocska Diána a humán szolgáltatási osztály vezetője
Bokor Zsuzsanna kulturális ügyintéző

Meghívott: -
Véleményező bizottságok:
oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság               2019.12.10.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság        2019.12.03.
A napirendi pont rövid tartalma: A  magyar nemzeti értékekről és hungarikumokról szóló törvény
célja  az  országos  és  helyi  értékek  számbavétele,  tudatosítása  és  védelmének  biztosítása.
Dunaújváros  MJV  Közgyűlése  2016-ban  hozta  létre  a  települési  értéktár  bizottságot  (TÉB),
amelynek elnöke Friedrichné Pethő Ilona, önkormányzati főtanácsadó lett. Javasoljuk megbízatása
visszavonását, a TÉB új elnökének pedig Barta Endre, humán ügyekért felelős alpolgármestert.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Humán Szolgáltatási Osztály Iktatószám: 13203-8/2019.
Ügyintéző neve: Bokor Zsuzsanna sk. Ügyintéző telefonszáma: 25/544-151
Ügyintéző aláírása: Osztályvezető aláírása: Molnár-Osztrocska Diána

sk.

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy: 
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:  ----
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: -
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma: --
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Petánszki Lajos sk.
Leadás dátuma: 2019. november 28. Ellenőrzés dátuma: 2019. november 28. 
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van: 

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt ülés

Egyéb megjegyzések:
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JAVASLAT 

a települési értéktár bizottság elnöke megbízásának visszavonására, új elnök
megbízására, valamint a bizottság működési szabályzatának módosítására

Tisztelt Közgyűlés!

A 2012. április 2-ai ülésén fogadta el  az országgyűlés a magyar nemzeti  értékekről és
hungarikumokról  szóló  2012.  évi  XXX.  törvényt.  Megalkotásának célja  az  országos és
helyi értékek tudatosítása, számbavétele és védelmének biztosítása volt. A jogszabály az
önkormányzatok  számára  lehetőségként  ajánlotta  a  helyi  (települési)  értéktárak
létrehozását,  amely  a  megyei,  az országos és  a külhoni  értéktárakkal  együtt  képezne
egységes egészet.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 93/2016.(II.18.) határozatával hozta létre a
dunaújvárosi  települési  értéktár  bizottságot  (TÉB),  és  fogadta  el  a  TÉB  működési
szabályzatát. A határozatot és a működési szabályzatot mellékeljük az előterjesztéshez.
A  bizottság  feladata  a  települési  értékek  azonosítása,  a  helyi  értékeket  tartalmazó
gyűjtemény létrehozása, gondozása, a megyei értéktárral történő kapcsolattartás. 

A helyi és nemzeti értékeket a rendelet az alábbi csoportokba sorolja:
agrár-és élelmiszergazdaság, egészség és életmód, épített környezet, ipari és műszaki
megoldások, kulturális örökség, sport, természeti környezet, turizmus és vendéglátás.

A települési értéktárba felvettek listája - a beérkezett és elbírált javaslatok alapján:

1. Somogyi József Martinász c. szobra kulturális örökség
2. Duna-parti védmű, szoborpark és sétányok ipari és műszaki megoldások, 

kulturális örökség,  
természeti környezet kategóriák 

3. Dózsa Mozi és Dózsa György tér épített környezet
kulturális örökség

4. Szocreál építészeti tanösvény épített környezet
kulturális örökség

5. Kortárs Művészeti Intézet gyűjteménye kulturális örökség

A  lista  folyamatosan  bővülhet,  a  TÉB  időnként  felhívást  tesz  közzé  új  javaslatok
bekérésére.

A  TÉB  létrehozásától  a  bizottság  elnöke  Friedrichné  Pethő  Ilona  önkormányzati
főtanácsadó volt. Javasoljuk megbízásának visszavonását, és új elnökként Barta Endre,
humán ügyekért felelős alpolgármester felkérését.

A működési szabályzat 7. pontja 3. francia bekezdését úgy javasoljuk módosítani, hogy a
TÉB  évente  egyszer,  legkésőbb  a  közgyűlés  februári  rendes üléséig  tájékoztassa  a
közgyűlést és a lakosságot a végzett tevékenységről.
A szabályzat  8.  pontja  szerint  a  TÉB működésével  kapcsolatos adminisztratív  teendők
ellátásáról a Jogi, Szervezési és Intézményigazgatási Osztály gondoskodik, átszervezést
követően az osztály új neve: Humán Szolgáltatási Osztály.
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A módosító okirat és az egységes szerkezetű működési szabályzat a határozat mellékletét
képezi.

Az  előterjesztést  az  ügyrendi,  igazgatási  és  jogi  bizottság  a  december  3-ai  ülésén
tárgyalta és 6 igen szavazattal közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találta, az oktatási,
kulturális és társadalmi kapcsolati  bizottság a december 10-ei ülésén tárgyalta,  és 8
igen, egyhangú szavazattal támogatta.

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük elő:

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
. . . / 2 0 1 9 .  ( X I I . 2 3 . )  h a t á r o z a t a

a települési értéktár bizottság elnöke megbízásának visszavonásáról, az új elnök
megbízásáról, valamint a bizottság működési szabályzatának módosításáról

1.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  dunaújvárosi  települési  értéktár
bizottság  elnöke,  Friedrichné  Pethő  Ilona  megbízását  visszavonja,  egyidejűleg  a
Közgyűlés a bizottság elnöki feladatainak ellátásával Barta Endre, humán ügyekért felelős
alpolgármestert bízza meg.

2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a települési értéktár bizottság működési
szabályzatát a határozat 1. számú melléklete szerint módosítja, egyben felhatalmazza a
polgármestert a módosító okirat és a határozat 2. számú mellékletét képező egységes
szerkezetű működési szabályzat aláírására.

Felelős:   - a határozat végrehajtásáért:
   a  polgármester 
 - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
    a humán szolgáltatási osztály vezetője

Határidő: 2019. január 10.

Dunaújváros, 2019. december 23.

         
             Szántó Péter sk.  Tóth Kálmán sk.
az oktatási, kulturális és társadalmi  az ügyrendi, igazgatási és jogi
      kapcsolati bizottság elnöke bizottság elnöke
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