Javaslat a
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települési értéktárba történő felvételéhez
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Ádám László (név)
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Pusztaszabolcs, 2014. június 20. (település, dátum)
(P. H.)

I.
A JAVASLATTEVŐ ADATAI
1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve:
Pusztaszabolcsi Hagyományőrző és Hagyományteremtő Alapítvány
2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai:
Név: Ádám László
Levelezési cím: 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 1.
Telefonszám:06-70-32-80-517
E-mail cím: pusztaszabolcsi.hagyomany@gmail.com

II.
A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI
1. A nemzeti érték megnevezése
Díszpolgárok Táblája
2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása
 agrár- és élelmiszergazdaság  egészség és életmód
 ipari és műszaki megoldások X kulturális örökség
 természeti környezet
 turizmus és vendéglátás

 épített környezet
 sport

3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye: Pusztaszabolcs Velencei út 2.
Városháza
4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik
X  települési
tájegységi
 megyei

 külhoni magyarság

5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása
Díszpolgárok Táblája
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2002. március 26-i ülésén
megalkotta az elismerő címek alapításáról szóló 6/2002. (III. 27.) önkormányzati rendeletét.
Az ülésen felmerült a rendelet-tervezet módosítása, mely szerint a díszpolgárok nevét egy
márványtáblára kell vésni, melyet a Községházán kell elhelyezni, méltó körülmények között.
A Képviselő-testület ezt a javaslatot 93/2002. (III. 26.) Kt. számú határozatával elfogadta,
ennek megfelelően módosította a rendelet-tervezet szövegét és alkotta meg a rendeletet.
Az első díszpolgár nevét tartalmazó tábla 2002 nyarán került elhelyezésre a Polgármesteri
Hivatal üléstermének bejárata fölött. Azóta a díszpolgárok száma gyarapodott.

Díszpolgárok:
Posztumusz Dr. Szabó Sándorné 2002.
Balogh Józsefné 2003.
Posztumusz Kádár Béla 2004.
Dr. Kovácsai Sándor 2007.
Posztumusz Dr. Paróczai Sándor 2011.
Czompó István 2012.

A 2013. május 30-i képviselő-testületi ülésen Tüke László képviselő felvetette, hogy
Pusztaszabolcs Község 1926. szeptember 11-én díszpolgárává választotta gróf Bethlen István
miniszterelnököt és dr. Vass József népjóléti és munkaügyi minisztert. Javasolta, hogy a
nevüket márványtáblán örökítsék meg úgy, ahogy azt az elismerő címek alapításáról szóló
6/2002. (III. 27.) önkormányzati rendelet megalkotása után megválasztott díszpolgárok
esetében korábban tették.
A Képviselő-testület 2013. június 26-i zárt ülésén úgy döntött, hogy az 1926. szeptember 11én Pusztaszabolcs Község díszpolgárává választott gróf Bethlen István miniszterelnök és
dr. Vass József népjóléti és munkaügyi miniszter nevét a Polgármesteri Hivatal épületében
elhelyezésre kerülő márványtáblán örökítik meg.
A két nevet tartalmazó márványtábla elhelyezésére 2013 nyarán került sor.
Mindkét tábla Horváth Krisztián helyi kőfaragó-mester munkája.
6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett
Pusztaszabolcs önkormányzata és lakói elismeréssel adóznak a település érdekében kimagasló
munkát végző személyek iránt, amelyet díszpolgári címmel ismernek el. A díszpolgárok
szellemiségének őrzése, ápolása mellett nevüket márványtáblára vésetik fel, amely települési
értékeink sorában fontos szerepet játszik.
7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia,
honlapok, multimédiás források)
Értéktár 2010
Pusztaszabolcs Község Évkönyve
8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe:-

III.
MELLÉKLETEK
1. Az értéktárba felvételre
dokumentációja

javasolt

nemzeti

érték

fényképe

vagy

audiovizuális-

2. A Htv. 1. § (1) bekezdés j) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok,
támogató és ajánló levelek
3. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó
hozzájáruló nyilatkozat
Nyilatkozat
Nyilatkozom, hogy a Pusztaszabolcsi Hagyományőrző és Hagyományteremtő Alapítvány
számára az átadott fényképek és leírás felhasználásához hozzájárulok.
Pusztaszabolcs, 2014. június 20.

..................................................................
Ádám László

