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Tisztelt Képviselő-testület!
Dunaföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékekről és hungarikumokról
szóló 2012. évi XXX. törvény (továbbiakban Tv.) 3. §-ban kapott felhatalmazás alapján a 158/2013.
(VI.25.) KT határozatával létrehozta a Dunaföldvári Értéktár Bizottságot (továbbiakban bizottság)
(lásd: 1. melléklet).
A magyar nemzeti értékek és hungarikumok értéktárba való felvételéről és az értéktár bizottságok
munkájának szabályozásáról szóló 324/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet (továbbiakban Kr.) az alábbiak
szerint szabályozza a települési értéktárak működését:
4. § (1) A Települési Értéktár Bizottság működési szabályzatát a települési önkormányzat határozza
meg. A Települési Értéktár Bizottság
a) legalább három tagból áll,
b) munkájába bevonja az országos és területi közművelődési szakmai szolgáltatást biztosító szervezetet,
továbbá bevonhatja az értékek gyűjtésével, megőrzésével, hasznosításával foglalkozó országosan és
területi szinten működő szakmai, egyházi vagy civil szervezeteket, valamint egyéb szakértőket, és
c) évente beszámol a tevékenységéről az alapító önkormányzatnak.
Dunaföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 304/2013. (XII.17.) KT határozatával elfogadta
a Dunaföldvári Értéktár Bizottság ügyrendjét.
A jogszabályi változások miatt szükségessé vált azonban az ügyrend felülvizsgálata. A felülvizsgált és
módosított ügyrend az előterjesztés 1. mellékletét képezi.
Kértük továbbá, hogy a bizottság beszámoljon a 2013-2020. évi működéséről, melyet Fafkáné Simon
Ildikó elnök elkészített. A beszámoló az előterjesztés 2. mellékletét képezi.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a döntés meghozatalára.
Dunaföldvár, 2020. november 25.
Horváth Zsolt
polgármester

H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre
tekintettel Dunaföldvár Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Dunaföldvár
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat-és hatáskörében eljárva a képviselők
véleményének figyelembevételével úgy döntött, hogy
1. a határozat 1. melléklete szerint elfogadja a Dunaföldvári Értéktár Bizottság Szervezeti és
Működési Szabályzatát,
2. elfogadja a 2. melléklet szerinti Dunaföldvári Helyi Értéktár Bizottság 2013-2020. év közötti
munkájáról készült beszámolót, valamint
3. felkéri a Dunaföldvári Helyi Értéktár Bizottságot, hogy 2021. év decemberi Képviselő-testületi
ülésén számoljon be a bizottság 2021. évi működéséről.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Horváth Zsolt - polgármester
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Dunaföldvári Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzata

Dunaföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékekről és
hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény (a továbbiakban Tv.) 3. §-ban kapott
felhatalmazás alapján a 158/2013. (VI.25.) KT határozatával létrehozta a Dunaföldvári Értéktár
Bizottságot (továbbiakban: bizottság).
A magyar nemzeti értékek és hungarikumok értéktárba való felvételéről és az értéktár
bizottságok munkájának szabályozásáról szóló 324/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet 4. § (1)
bekezdése alapján a Dunaföldvári Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatát (a
továbbiakban: SZMSZ) a következők szerint állapítja meg:

I.

Általános Rendelkezések

1) A bizottság hivatalos megnevezése: Dunaföldvári Értéktár Bizottság
2) A bizottság székhelye:
Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár,
7020 Dunaföldvár, Ilona utca 2.
3) A bizottság működési területe:
Dunaföldvár közigazgatási területe
4) A bizottság jogállása:
A bizottság nem jogi személy, önálló
költségvetéssel nem rendelkezik, gazdasági tevékenységet nem végez. Működésének és
feladatainak ellátásához szükséges pénzügyi, tárgyi és ügyviteli feltételeket
Dunaföldvár Város Önkormányzata biztosítja. A bizottság 100.000 Ft feletti összeg
igénylése esetén Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi
Ellenőrző Bizottsága állásfoglalását előzetesen ki kell kérni.
II.

A bizottság feladat- és hatásköre

1) A bizottság feladat- és hatáskörét a magyar nemzeti értékekről és hungarikumokról
szóló 2012. évi XXX. törvény, valamint a magyar nemzeti értékek és hungarikumok
értéktárba való felvételéről és az értéktár bizottságok munkájának szabályozásáról szóló
324/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet tartalmazza.
III.

A bizottság szervezete

1) A bizottság tagjainak száma: 3 fő.
2) A bizottsági tagok megbízása a megválasztásukat követően határozatlan időre szól.
3) A bizottsági tagok megválasztásáról, illetve a tagok visszahívásáról Dunaföldvár Város
Önkormányzat Képviselő-testülete minősített többséggel dönt.
4) A bizottsági tagok kötelesek a bizottság munkájában a legjobb tudásuk, szakértelmük
alapján aktívan részt venni, illetve a bizottsági ülésről való távolmaradást jelezniük kell.
5) A bizottság tagjai jogaikat csak személyesen gyakorolhatják.
6) A bizottság ülésén tanácskozási joggal részt vehet:
a. a Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár Igazgatója,
b. Dunaföldvár Város Polgármestere,
c. Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal Jegyzője,
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d. értékek gyűjtésével, megőrzésével, hasznosításával foglalkozó területi
illetőségű szakmai és civil szervezetek képviselői,
e. a bizottság elnöke által esetenként meghatározott személyek, szakértők.
7) A bizottságot az elnök képviseli, aki a képviseleti jog gyakorlása során a végzett
tevékenységről a bizottság soron következő ülésén beszámol.
8) A bizottság elnökét akadályoztatása esetén az alelnök képviseli.
9) A bizottság tagjai díjazásra nem jogosultak.
IV.

A bizottság működése

1) A bizottság szükség szerint a feladataihoz igazodva, de legalább évente 1 alkalommal
ülésezik.
2) A bizottság ülését össze kell hívni abban az esetben is, ha azt a bizottság valamely tagja
az ok és a napirendi javaslat megjelölésével, valamint az ahhoz kapcsolódó előterjesztés
egyidejű megküldésével a bizottság elnökénél kezdeményezi.
3) A bizottság évente 1 alkalommal Dunaföldvár Város Önkormányzat Képviselőtestületének a ciklus utolsó rendes ülésén beszámol.
4) A bizottság ülését az elnök elektronikus úton hívja össze, a tervezett ülés időpontját
megelőző 3 nappal. Indokolt esetben a bizottsági ülés telefonon is összehívható. A
meghívó tartalmazza az ülés helyét, időpontját, a tárgyalni kívánt napirendi pontokat,
valamint az ahhoz kapcsolódó írásbeli előterjesztéseket.
5) A bizottság ülései nyilvánosak. A bizottság bármely tagja – személyi kérdésekben,
illetve ha a nyilvános ülés üzleti érdeket sértene – kezdeményezheti zárt ülés
elrendelését.
6) A bizottság elnökének akadályoztatása esetén az általa felkért tag helyettesíti.
7) A bizottság tagjai akadályoztatásukat kötelesek előzetesen a bizottság elnökének
bejelenteni.
8) A bizottság határozatképes, ha jelen van 2 fő.
9) A bizottság ülését az elnök vezeti, aki e feladatkörében eljárva:
a. megállapítja és folyamatosan figyelemmel kíséri a határozatképességet,
b. megnyitja és berekeszti az ülést,
c. ismerteti az ülés napirendjét,
d. napirendi pontonként megnyitja, vezeti, illetve lezárja a vitát,
e. szavazásra bocsátja a döntési javaslatokat,
f. megállapítja a szavazások eredményét,
g. gondoskodik az ülés során a tanácskozás rendjének fenntartásáról.
10) A bizottság döntéseit nyílt szavazással – kézfeltartással - egyszerű többséggel hozza
meg. A tagok igennel vagy nemmel szavazhatnak.
11) A bizottság üléséről jegyzőkönyv készül, mely tartalmazza
a. az ülés helyét, idejét,
b. a jelenlévők nevét,
c. a napirendi pontokat,
d. a tanácskozás lényegét,
e. a felszólalásokat,
f. a szavazások számszerű eredményét, valamint
g. a hozott határozatok szó szerinti szövegét.
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12) A bizottsági ülésről készült jegyzőkönyvet a bizottság elnöke és a jegyzőkönyvvezető
írja alá.
13) A bizottság a határozatait naptári évenként folyamatos sorszámmal és évszámmal látja
el a következők szerint: „A Dunaföldvári Értéktár Bizottság sorszám/évszám, hónap
határozata.
14) A bizottság az üléseken készült jegyzőkönyvet, illetve a határozatokat haladéktalanul,
de legkésőbb az ülést követő 5 munkanapon belül megküldi a Dunaföldvári
Polgármesteri Hivatal részére.
V.

Záró rendelkezések

1) Az értéktár bizottság szervezetére és működésére jelen SZMSZ-ben nem szabályozott
kérdésekben a magyar nemzeti értékekről és hungarikumokról szóló 2012. évi XXX.
törvény, valamint a magyar nemzeti értékek és hungarikumok értéktárba való
felvételéről és az értéktár bizottságok munkájának szabályozásáról szóló 324/2020.
(VII. 1.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadók.
2) A bizottság SZMSZ-ét Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
feladat-és hatáskörében Dunaföldvár Város Polgármestere a ……/2020. (XII.15.) PM
határozatával elfogadta.
3) A bizottság SZMSZ-e az elfogadás napjával lép hatályba, ezzel egyidejűleg a
Dunaföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete által 304/2013. (XII.17.) KT
számú határozat alapján elfogadott „Dunaföldvári Értéktár Bizottság Ügyrendje”
dokumentum hatályát veszti.

Dunaföldvár, 2020. december „ „.

Horváth Zsolt

Fafkáné Simon Ildikó

polgármester

Dunaföldvári Értéktár Bizottság elnöke
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Beszámoló a Dunaföldvári Értéktár Bizottság 2013-2020 közötti tevékenységéről

Dunaföldvár Város Önkormányzata a 158/2013 (VI. 25.) KT határozatában
megalakította a Dunaföldvári Értéktár Bizottságot. A 183/2013 (VII. 16.) KT határozat 3 főben
állapította meg a Bizottság létszámát, tagjaivá megválasztotta Fafkáné Simon Ildikót, Raffainé
Kókány Juditot és Lajkó Ferencet. Az elnök:Fafkáné Simon Ildikó
2013. október 10-i az elnök részt vett a Tolna Megyei Értéktár Bizottság ülésén. A Tolna
Megyei Értéktár Bizottság elnöke, dr. Say István bemutatta a Bizottság tagjait, ismertette a
bizottságok feladatait, jól működő országos példákat mutatott be.
2013. október 30-án az elnök részt vett a Tolna Megyei Értéktár Bizottság ülésén. A
Bizottság elnöke tájékoztatást adott a települési értéktár bizottságok megalakulásáról,
feladatairól, lehetőségeiről, továbbá a Nemzeti Művelődési Intézet Tolna Megyei Irodájának
kapcsolódó feladatairól.
2013. november 20-án a Tolna Megyei Bizottság javaslatai alapján a Dunaföldvári
Értéktár Bizottság kidolgozta az ügyrendet, meghatározta a gyűjtési szempontokat. E szerint
azokat az értékeket kell felgyűjteni, melyek a település identitásának szempontjából fontosak,
melyek kifejezik a településen élők összetartozását: épített, természeti, szellemi, sport,
egészségügyi, kulináris értékeit. A gyűjtés során irányadó a hungarikumokról szóló 2012. évi
XXX. törvény.

DUNAFÖLDVÁRI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG
A gyűjtési szempontok alapján 2014. március 11-én a 1. sz. mellékletben felsorolt értékeket
vette fel a helyi értéktárba.
1. sz. melléklet
Helyi értéktárba felvett értékek:
Épített örökség
Dunaföldvári Vár
Szent Anna templom
Szent Ilona templom
Szerb ortodox templom
Evangélikus templom
Református templom
Nepomuki Szt. János kápolna
Rókus kápolna
Rókus pincék
Béke tér 1 lakóház
Rákóczi u. 8 (volt iskolaépület)
Polgármesteri Hivatal
Beszédes József Duna-híd
Kálvária
Tájház
Útszéli keresztek
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Kulturális örökség
Vár
Szüreti fesztivál
Földvári Nyári Esték
Földvári Advent
Csepeli István népművészet mestere munkássága
Berze Nagy Ilona:Lábuk nyomát elmosta a víz
Betlehemezés
Cziráky féle monográfia
Rátkay László verseskötete
Dunaföldvár képes története (Krizsán László)
Dunaföldvár története az őskortól napjainkig
Lurdy ájtatosság
Dunaföldvár közművelődésének története (Pataki Dezső szakdolgozat)
Lakodalmi szokások Dunaföldváron (Raboczki Anikó szakdolgozat)
A dunaföldvári néptánc története (Fafkáné Simon Ildikó szakdolgozat) A szakdolgozatok
szorosan kötődnek Dunaföldvár történetéhez, ezért kerültek be az értéktárba.

Turizmus, vendéglátás
Dunaföldvári Halászlé
Paprikás kalács
Spenót
Savanyított takarmányrépa
Szódavíz (Zsebők András, Sebestyén Ferenc)
Dunaföldvári vásár
Gyógyvíz
Természeti értékek
Kis Duna horgászhely
Dél Mezőföldi Tájvédelmi Körzet /Törpemandulás, Oláh völgy, Tátorjános
Sziget (Hóvirágos)
Löszfal, löszmélyút
Felső tó

Sport
NB I B Férfi kézilabdacsapat
Ötvös Imre, Ötvös Éva
Vízitúra Sport Klub
Vízicsibe tábor

A Dunaföldvári Értéktár Bizottság kidolgozta Megyei Értéktárba javasolt helyi értékek
felterjesztését.
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Felterjesztett értékek:
Belvárosi Római Katolikus templom
Szent Annáról elnevezett katolikus ferences templom
Ferences rendház/Magyar László Gimnázium
Nepomuki Szent János kápolna
Szent Rókus kápolna
Szentháromság szobor
Református templom és parókia
Görögkeleti templom
Vár
Lakóház Béke tér 1.
Beszédes József híd
Kálvária
Dél- Mezőföldi Tájvédelmi körzet
Dunaföldvári gyógyvíz
Dunaföldvári vásár
Csepeli István munkássága
A 2/2014. (IV.30.) számú határozat értelmében a Tolna Megyei értéktárba felvették:
Szentháromság szobor
Dunaföldvári Vár
Dunaföldvári Vásár

A Tolna Megyei Értéktár Bizottság döntése értelmében a 3/2014 (V. 28) határozatában az alábbi
értékeket felvette a Tolna Megyei Értéktárba:
Belvárosi Római Katolikus templom
Szent Annáról elnevezett katolikus ferences templom
Ferences rendház/Magyar László Gimnázium
Nepomuki Szent János kápolna
Szent Rókus kápolna
Református templom és parókia
Görögkeleti templom
Lakóház Béke tér 1.
Beszédes József híd
Kálvária
Dél- Mezőföldi Tájvédelmi körzet
Dunaföldvári gyógyvíz
Csepeli István munkássága
2015-ben Kincses Tolna Megye címmel megjelent egy 5 kötetes kiadvány, mely a Tolna
Megyei Értéktár jegyzéke. A 4. kötet mutatja be a Dunaföldvár megyei értéktárba felvett
értékeit.
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A Dunaföldvári Értéktár Bizottság 2020-as október 27-i ülésén kibővítette, aktualizálta a helyi
értékek listáját
Kulturális örökség
Kiadványok:
Magyar László Gimnázium évkönyve 2002
Magyar László Gimnázium évkönyve 2012
Szeretettel vár Dunaföldvár 2008
Földvári tabló I. 2009
Földvári tabló II. 2011
Földvári Helikon 2010
Beszédes József és Dunaföldvár 2012
Dunaföldvári színjátszás krónikája 2014
Csepeli a lélekvéső 2015
Volt egyszer egy légvédelmi tüzérezred I. 2016
Volt egyszer egy légvédelmi tüzérezred II. 2018
Dunaföldvári tájnyelv 2016
Társasági élet 2018
Dunaföldvár épített és természeti környezete képes krónikája dr. Cserni Károly
Szabadnak született 2019
Őseink muzsikája CD
Földvári lakodalmas
Turizmus , vendéglátás
Boldogasszony csipkéje Ország tortája 2019
Dunaföldvári húsgombóc leves 2004
Duna parti sétány és a Stefánia állóhajó
Kékfestőműhely- Duna utca

MEGYEI RENDEZVÉNYEK
Az elnök rendszeresen részt vett a Tolna Megyei Értéktár Bizottság által szervezett
továbbképzéseken:
2015. március 31. Előadók: Fehérvári tamás, Czink Judit, Say István, Dr. Németh Ibolya,
Szabadi Mihály
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2015. április 8. Előadók: Dr. Sümegi József, Fuchs János
2015. április 14. Téma: Múzeumi kutatások jelentősége a helyi értéktárak munkájában
Előadók: Dr. Balázs Kovács Sándor, Viliminé dr. Kápolnás Mária, Lovas Csilla, Sulyok Balázs
2015. április 21. Téma: Levéltári kutatások jelentősége a helyi értéktárak munkájában Előadók:
Dr. Say István, Imre Károly, Dr. Várady Zoltán, Cserna Antal, Ruzsa Éva, Fusz György

2020. március 4. Téma: Az értéktár bizottságok aktuális feladatai

„VÁR A MEGYE”

Dunaföldvár Város és a Dunaföldvári Értéktár Bizottság rendszeresen részt vesz, vett a
Megyenap rendezvényen. Amellett, hogy egy adott napon megyénk értékeire irányul a
figyelem, állandó programelemeket kínálnak a résztvevőknek. Legsikeresebb program a
„Minden ízében Tolna megye” elnevezésű főzőverseny. Szintén állandó programelem a
Kincses Tolna megye vetélkedő és a BorMEGYEtem. Ez utóbbi a megye borait bemutató
mustra, ahol természetesen kóstolni is lehet a jobbnál jobb nedűket. A program keretében
megyénk kulturális életéből adnak ízelítőt a különböző tánccsoportok, zenekarok.
„ Vár a megye” programsorozat helyszínei:

Kölesd 2015. augusztus 28.
A programok szervezését a szekszárdi székhelyű Babits Mihály Kulturális Központ végezte. A
program helyszínéül a kölesdi Kismegyeházát választották. A rendezvényre 109 Tolna megyei
település képviselőjét, a települési értéktár bizottságok tagjait és számos megyei intézmény,
vállalkozás vezetőit hívták meg. A kölesdi Kismegyeháza udvarán több, mint 200 résztvevő
részvételével zajlottak a programok. Városunkat a városvezetés, a borlovagok és a művelődési
központ dolgozói, az értéktár bizottság képviselték. Viczai János által készített halászlével
indultunk a főzőversenyen.
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Zomba 2016. augusztus 26.
A Tolna Megyei Önkormányzat 2016. augusztus 26-án rendezte meg a „Vár a megye” - Tolna
Megyei Értékek Napja című rendezvényt Zombán, ahol 58 település részvételével került sor
főzőversenyre, élő társasjátékra, bormegyetemre, focikupára és számos kulturális műsorra. A
rendezvény szervezésében és finanszírozásában a Nemzeti Művelődési Intézet Tolna Megyei
Irodája is részt vállalt. A rendezvény kiemelt része volt a Tolna Megyei Értéktár Bizottság
döntésének bejelentése: a megyei értéktárban szereplő több, mint 300 érték közül melyek azok,
amelyeket a bizottság kiemelt megyei értéknek, azaz Tolnaikumnak minősített. Városunkat a
városvezetés és a művelődési ház dolgozói, az amatőr focicsapat képviselték. Viczai János által
készített halászlével indultunk a főzőversenyen.
A dunaföldvári focicsapat első helyezést ért el.

Györköny 2017. június 23.
A Vár a megye rendezvény hagyományosnak mondható programjai mellett, ismertették a
„Reformáció 500” elnevezésű rajz és videópályázat és a Hungarikum vetélkedő eredményét. A
Dunaföldvári Települési Értéktár Bizottság valamint a Kölesd és a Kölesdi Közjóléti
egyesület kiemelkedő értékgyűjtő tevékenységét Értékdíjjal jutalmazta a megyei
önkormányzat. A díjat dr. Szilágyi Péter helyettes államtitkár adta át. Városunkat az értéktár
bizottság és a művelődési ház dolgozói képviselték.
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Bogyiszló 2018. június 22
A negyedik alkalommal megtartott „Vár a megye” rendezvényen, melyen ezúttal Tolna megye
értékei mellett a társszervező NMI-nek köszönhetően Somogy és Baranya megye értékeivel is
megismerkedhettek a résztvevők. Harminchárom megyei település képviseltette magát, köztük
Dunaföldvár is. A bogyiszlói holtág partján található szabadidőpark takarosan és gazdagon
díszített pavilonokkal telt meg, messziről hirdetve a települések gasztronómiai, kulturális és
egyéb értékeit. Városunkat a polgármester, az értéktár bizottság és a művelődési központ
dolgozói képviselték. A főzőversenyre Szer Noémi által készített lecsóval neveztünk.

2019-ben településünk nem vett részt a „Vár a megye” programon.
A 2020-as program a vírushelyzet miatt elmaradt.

ÉRTÉK VETÉLKEDŐ

Az Értéktár Bizottság támogatásával 2017-ben és a 2018/2019-es tanévben a Magyar László
Gimnázium diákjaiból szerveződő csapat vett részt a Tolna Megyei Értéktár által szervezett
Érték Vetélkedőn.
2017
A csapat tagjai:
Kővári Virág, Novák Csenge, Szurok Bence, Zászlósi Evelin 9.a osztály
A vetélkedő két részből állt. Előzetesen egy feladatlapot kellett kitölteni és el kellett készíteni
egy helyi értéket, mestert vagy terméket bemutató ppt-t. A Révész késes műhelyt látogattuk
meg, az ott elhangzott információk segítségével és a műhelyben készített képek
felhasználásával állt össze az előadás. A verseny napján 2017. január 18-án Tamásiban kellett
számot adni a versenyzőknek megyei értékekre vonatkozó tudásukról. A zsűri tagja volt Pataki
Dezső a művelődési ház igazgatója. Az MLG-sek csapat harmadik helyezést ért el.
Felkészítőjük:Fafkáné Simon Ildikó
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2018-19
A csapat tagjai:
Kővári Virág, Novák Csenge, Szurok Bence, Szűcs Klaudia 11.a osztály
A verseny az ősz folyamán kezdődött. A téli szünet előtt kellett elkészíteni egy a túraútvonal
tevét, ami a megye népművészeti értékeit fűzi fel saját szempontok alapján. A csapat a
népviselet témakört választotta, a „Fodros szoknya túraútvonal” keretében mutatta be a megye
jelentős viseleteit, így a földvári parasztviseletet is. Ebben az évben is megoldásra várt egy
feladatlap. A márciusi versenynapra el kellett készíteni egy felterjesztést a megyei értéktárba.
Mi a Dunaföldvári lakodalmast választottuk, elkészítettük a dokumentációt. Sajnos a
lakodalmas helyi érték maradt. A 2019. március 6-án lebonyolított versenyen a Földvárikum
nevű csapatunk második helyezést ért el. A csapatot felkészítette: Fafkáné Simon Ildikó

Dunaföldvár, 2020.11.26.

Készítette: Fafkáné Simon Ildikó
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