
Fedőlap 

Az előterjesztés polgármester elé kerül

Beszámoló a Dunaújvárosi Települési Értéktár Bizottság 2020. évi működéséről

Előkészítő: Molnár-Osztrocska Diána osztályvezető
Bokor Zsuzsanna, intézményigazgatási vezető ügyintéző

Véleményező bizottságok:
oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
A napirendi  pont  rövid  tartalma: A Dunaújváros  MJV  Közgyűlése  2016-ban  hozta  létre  a
települési  értéktár  bizottságot  (TÉB),  a  bizottság  a  működési  szabályzata  értelmében  évente
beszámol a Közgyűlésnek a végzett munkájáról.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Humán Szolgáltatási Osztály Iktatószám: 1927-3/2021
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: 2021. január 28. Ellenőrzés dátuma: 2021. január 28. 
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van: 

Egyéb megjegyzések:



Ikt. sz.: 1927-3/2021    Tárgy: Értéktári beszámoló 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 
Pintér Tamás polgármester úr részére

Helyben

Tisztelt Polgármester Úr!

BESZÁMOLÓ 

a Dunaújvárosi Települési Értéktár Bizottság 2020. évi működéséről

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 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.

2019. decemberében a Közgyűlés a 806/2019. (XII.23.) határozatával döntött a települési értéktár
bizottság  elnöke  (Friedrichné  Pethő  Ilona)  megbízásának  visszavonásáról,  az  új  elnök  (Barta
Endre  humán  ügyekért  felelős  alpolgármester)  megbízásáról,  valamint  a  bizottság  működési
szabályzatának a személyi változások miatti módosításáról. 

A TÉB 2020. évben 2 alkalommal, február 26-án és szeptember 4-én ülésezett. Az értéktárba vételi
javaslatok közül egyet a bizottság hiánypótlásra visszaküldött.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Humán Szolgáltatási Osztály

2400 Dunaújváros, Városháza tér 1-2. telefon (25) 544-306
e-mail: humanszolg@dunaujvaros.hu
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A bizottság döntése alapján a Dunaújvárosi Települési Értéktár az év folyamán az alábbi elemekkel
bővült:

 Dunaújvárosi Vasas Táncegyüttes kulturális örökség

 Baracsi úti arborétum természeti környezet

 Magyar óriásnyúl agrár- és élemiszergazdaság

 Dunaújvárosi Vegyeskar kulturális örökség

  A tánc műfajának megalapítása Dunaújvárosban
(Tomcsányi Éva és Wünsch László) kulturális örökség

 Magyar Papírmúzeum kulturális örökség, ipari és műszaki 
megoldások

Az előterjesztéshez mellékeljük a TÉB tárgyévi határozatainak listáját. (1. melléklet)

A  bizottság  elnöke  és  a  kulturális  ügyintéző  ősszel  sajtótájékoztatót  tartott  a  települési
értéktárról,  amelynek  hatására  újabb  javaslatok  érkeztek  értéktárba  vételre,  ezek
véleményezésére 2021. év elején kerülhet sor.

A  települési  értéktár  hozzáférhető  az  önkormányzat  honlapján:
https://dunaujvaros.hu/telepulesi_ertektar.

A beszámolót a TÉB a 2021. január 20-ai ülésén tárgyalta meg, és egyhangú 3 igen szavazattal
elfogadta. (Az emlékeztető a 2. számú melléklet)

Tisztelt  Polgármester  Úr,  kérem,  hogy  szíveskedjen  a  beszámoló  elfogadásáról  szóló,
csatolt polgármesteri határozatot aláírni.

Dunaújváros, 2021. január 20.

       Tisztelettel:

       Molnár-Osztrocska Diána
osztályvezető

https://dunaujvaros.hu/telepulesi_ertektar


HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
.../2021. (II.11.) határozata

a Dunaújvárosi Települési Értéktár Bizottság 2020. évi működéséről szóló beszámoló
elfogadásáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint – a
képviselő-testület hatáskörében az alábbi döntést hozta:

1.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Polgármestere  megismerte  és  elfogadja  a  Dunaújvárosi
Települési Értéktár Bizottság 2020. évi működéséről szóló beszámolót.

 2.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Polgármestere  utasítja  a  Humán  Szolgáltatási  Osztály
vezetőjét a határozat közlésére.

     Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
                         a Humán Szolgáltatási Osztály vezetője

Határidő: 2021. február 28.

Dunaújváros, 2021. február 11.

                                                                                            Pintér Tamás
                                                                                            polgármester

Kapják: 

1.) DMJV PH Közgyűlési Osztály
2.) Dunaújvárosi Települési Értéktár Bizottság, 2400 Dunaújváros, Városháza tér 1-2.
3.) Irattár












	Humán Szolgáltatási Osztály
	oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság
	Ikt. sz.: 1927-3/2021 Tárgy: Értéktári beszámoló
	Helyben

	a Dunaújvárosi Települési Értéktár Bizottság 2020. évi működéséről szóló beszámoló elfogadásáról


