SZEKSZÁRDI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG

Iktatószám: IV. …/2015.
JEGYZŐKÖNYV
amely készült a Szekszárdi Települési Értéktár Bizottság 2015. február 12. napján
(csütörtökön) 15 óra 00 perckor a Polgármesteri Hivatal I. emeleti Házasságkötő Termében
megtartott rendes üléséről.
Jelen van:

Csillagné Szánthó Polixéna elnök, Németh Judit, Nagy
László, Dr. Ódor János, Dr. Várady Zoltán és Matókné
Kapási Julianna bizottsági tagok.

Tanácskozási joggal megjelent:
A jegyző megbízásából: dr. Bodor Adrienn jegyzőkönyvvezető
Az elnök megállapítja, hogy 6 tagú bizottságból 6 tag van jelen, a bizottság határozatképes.
Az ülést 15 óra 00 perckor megnyitja.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Köszönti a megjelenteket. Javasolta, hogy a bizottság
jegyzőkönyv-hitelesítőnek Dr. Várady Zoltán válassza meg.
A bizottság 6 igen szavazattal Dr. Várady Zoltánt választotta meg jegyzőkönyv-hitelesítőnek.
Az elnök szavazásra teszi fel az ügyrendi javaslatot, melyet a bizottság 6 igen szavazattal
elfogadott.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Ismertette a napirendet.
Az elnök szavazásra teszi fel a napirend elfogadására tett javaslatot, melyet a bizottság 6
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő napirendet állapította meg:
NAPIREND
1. napirendi pont:
Javaslat a „Magyar disznóvágás” Szekszárdi Települési Értéktárba történő felvételére
(1. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök

2. napirendi pont:
Javaslat a „Műemlékek és értékeket képviselő egyéb épületek” Szekszárdi Települési
Értéktárba történő felvételére
(az előterjesztés később kerül kiküldésre)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
3. napirendi pont:
Egyebek
1. napirendi pont:
Javaslat a „Magyar disznóvágás” Szekszárdi Települési Értéktárba történő felvételére
(1. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
dr. Bodor Adrienn jogi és bizottsági referens: Ismertette az előterjesztést. Kérték a
„Magyar disznóvágást” a Magyar Értéktárba történő felvételét és hungarikummá
nyilvánítását.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Magyar disznóvágás annyiban szekszárdi, hogy a
projektet összefoglaló tanulmány készítői szekszárdiak.
Az agrár- és élelmiszergazdaság szakterületi kategóriába javasolta felvételét.
A „Magyar disznóvgás” mint országos jelentőségű érték a Tolna Megyei Értéktárba és a
Magyar Értéktárba való felvételét és Hungarikummá nyilvánítását javasolta.
További kérdés, hozzászólás nem volt.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárdi Települési Értéktár Bizottságnak 1/2015. (II.12.)
határozata
„A magyar disznóvágás mint hungarikum” c. projekt összefoglaló
tanulmányról
1.) A Szerkszárdi Települési Értéktár Bizottság
„A magyar
disznóvágás mint hungarikum” c. projekt összefoglaló tanulmány”
megnevezésű dokumentumot és videóanyagot agrár- és
élelmiszergazdaság szakterületi kategóriába a dokumentumot
jegyzők helyi illetékességére való tekintettel felveszi a Szekszárdi
Települési Értéktárba.
2.) A Bizottság javasolja az érték Tolna Megyei Értéktárba történő
felvételét és a „Magyar disznóvgás” mint országos jelentőségű érték
Magyar Értéktárba való felvételét és Hungarikummá nyilvánítását
3.) A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy tájékoztassa a
javaslattevőt és a Tolna Megyei Értéktár Bizottságot a Bizottság
döntéséről.

Határidő:
Felelős:

2015. február 27.
Csillagné Szántó Polixéna elnök
Dr. Göttlinger István aljegyző

2. napirendi pont:
Javaslat a „Műemlékek és értékeket képviselő egyéb épületek” Szekszárdi Települési
Értéktárba történő felvételére
(2. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Herr Teréz főépítész: Ismertette az előterjesztést.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Babits Mihály szülőháza két jogcímen is felterjeszthető.
Herr Teréz főépítész: Kifejtette, hogy milyen vékony az elválasztást képező határ.
Dr. Ódor János bizottsági tag: Béla király tér és épületegyüttese magasabb szintre való
felterjesztését javasolta megvitatásra.
Herr Teréz főépítész: Vármegyeháza felterjesztését javasolta a Nemzeti Értéktárba.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javasolta Babits Mihály szülőházát kulturális kategóriába
történő felterjesztését a Nemzeti Értéktárba.
Nagy László bizottsági tag: Béla király tér és épületegyüttese hungarikummá nyilvánítását
kezdeményezte.
További kérdés, hozzászólás nem volt.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárdi Települési Értéktár Bizottságnak 2/2015. (II.12.)
határozata
Szekszárd műemlékeiről
1. A Szerkszárdi Települési Értéktár Bizottság Szekszárd - a határozat
melléklete szerinti - műemléki védettség alatt álló épületeit az Épített
Környezet szakterületi kategóriába felveszi a Szekszárdi Települési
Értéktárba.
2. A Bizottság javasolja valamennyi épület Tolna Megyei Értéktárba
történő felvételét és a „Béla király téri épületegyüttes”
megnevezéssel a hivatkozott ingatlanok csoportját mint országos
jelentőségű értéknek Magyar Értéktárba való felvételét és
Hungarikummá nyilvánítását
3. A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy tájékoztassa a
javaslattevőt és a Tolna Megyei Értéktár Bizottságot a Bizottság
döntéséről.

Határidő:
Felelős:

2015.március 15.
Csillagné Szántó Polixéna elnök
Dr. Göttlinger István aljegyző

Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Az ismertetett és nem műemlékeknek minősülő, de
értéket képviselő épületekről kérte, hogy döntsön a Bizottság.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárdi Települési Értéktár Bizottságnak 3/2015. (II.12.)
határozata
az értéket képviselő épületekről
1. A Szerkszárdi Települési Értéktár Bizottság Szekszárd - a határozat
melléklete szerinti – értéket képviselő épületeket az Épített
Környezet szakterületi kategóriába felveszi a Szekszárdi Települési
Értéktárba.
2. A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy tájékoztassa a
javaslattevőt és a Tolna Megyei Értéktár Bizottságot a Bizottság
döntéséről.
Határidő:
Felelős:

2015. március 15.
Csillagné Szántó Polixéna elnök
Dr. Göttlinger István aljegyző

3. napirendi pont:
Egyebek
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Elmondta, hogy további teendőik között szerepel a
Múzeum gyűjteménye, mint hungarikummá nyilvánítás kezdeményezése és a Nemzeti
Értéktárba való felvételének előkészítése. Utána járást kért, hogy az értéktárban hasonló
múzeumi gyűjtemény van. A szekszárdi borászokkal kapcsolatos előterjesztéseken érdemes
lenne gondolkodni.
Herr Teréz főépítés: A szekszárdi borospincék építészeti jelentőségére hívta fel a figyelmet.
További napirendi pont nem lévén, az elnök az ülést 15 óra 48 perckor berekeszti.
K.m.f.
Csillagné Szánthó Polixéna
elnök
Dr. Várady Zoltán
Jegyzőkönyv hitelesítő

Készítette:
dr. Bodor Adrienn
jegyzőkönyvvezető
Ellenjegyezte:
Dr. Göttlinger István
jegyzőt helyettesítő aljegyző

