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Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Kulturális, Kommunikációs és 

Külkapcsolati Bizottság 

 

 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Kulturális, Kommunikációs és Külkapcsolati 

Bizottságának 2020. október 15-i ülésére 

 

Tárgy: Tájékoztató a megújult Értéktár Bizottság üléséről. Az Értéktár Bizottság 

javaslatainak ismertetése, a javaslatok megvitatása és továbbítása a Képviselő-testület felé 

Előterjesztő: Nyíri Csaba képviselő, a KKK Bizottság elnöke 

 

 

Tisztelt Bizottság! 

 

A Leányfalui Települési Értéktár Bizottság 2020. szeptember 2-án tisztújítással egybekötött 

ülést tartott, elnökének megválasztotta Nyíri Csaba képviselőt (2/2020.(IX.2.) számú 

határozat). A megválasztott elnök előterjesztésében a bizottság áttekintette a korábbi 

határozatokat, különös tekintettel a már "leányfaluikumnak" nyilvánított értékeket. A 

bizottság új tartalmi javaslatokat is megbeszélt, és a 4/2020.(IX.2) számú határozatában 

tisztelettel felkéri a Kulturális, Kommunikációs és Külkapcsolati Bizottságot, szíveskedjen 

megtárgyalni és a jóváhagyólag a Képviselő-testület elé terjeszteni, hogy vegyék fel a helyi 

értéktárba Leányfalu Nagyközség helytörténete szempontjából fontos, illetve ahhoz kötődő 

személyek, dolgok valamilyen módon történő megjelenítését, megjelenését, továbbá az 

ezekhez kapcsolódó események, programok, hagyományok ápolását. A Leányfalui Települési 

Értéktár Bizottság a fentiek szellemében új "leányfaluikumnak" javasolja 

 a Karinthy sétányt,  

 a Bibó sétányt, 

 a Márai sétányt, 

 a Fábián Zoltán közt, 

 a Szitányi Ödön fasort, 

 a Dr. Györffy István sétányt, 

 a Dr. Szentágothai János sétányt, 

 a Dóra-patak közt, 

 a Felvonó közt, 

 a Helytörténeti tanösvényt, 

 az állandó Móricz Zsigmond kiállítást, 

 a Gyulai Pál utca 9. sz. alatti Leányfalui HITEL Múzeum-Galériát, 

 a Kerítés Galériát, 

 a Gyulai Pál utcában lévő "Nagy Háborús" Emlékművet, 

 a Gyulai Pál Emlékoszlopot, 

 a Római Őrtornyot, 

 a Vízbenéző emlékművet, 

 a Hősi emlékművet, 

 az 1956-os emlékművet, 

 a Millenniumi emlékművet, 

 a Hely-és Irodalomtörténeti Emlékhely kertjében állított kopjafát, 



3. napirendi pont 

2 
 

 a Szent Anna Plébánia előtt álló Szent Ferenc szobrot és kőoltárt, 

 a Szent Anna templom torony alatti előtérben lévő, lengyel menekültek által állított 

emléktáblát, 

 az Árpád-házi Szent Erzsébet parkban található német menekültek emléktábláját, 

 a leányfalui termálvizet. 

A Leányfalui Települési Értéktár Bizottság 5/2020.(IX.2.) számú határozatában javasolja a 

Képviselő-testület számára Dr. Redő Ferenc, valamint Dr. Nagy András urak bizottsági taggá 

választását. Dr. Redő Ferenc és Dr. Nagy András a felkérést elfogadta és a bizottsági munkát 

örömmel vállalja. 

 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy szíveskedjen meghozni döntését az előterjesztés 

tárgyában. 

 

 

1. Határozati javaslat: 

 

A Bizottság  ..… igen, ….. nem, ….. tartózkodással a következő határozatot hozta: 

 

Leányfalu Nagyközség Önkormányzat 

Kulturális, Kommunikációs és Külkapcsolati Bizottságának 

…/2020. (X.15.) számú határozata 

 

Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Kulturális, Kommunikációs és Külkapcsolati 

Bizottsága támogatja az előterjesztésben foglaltakat és tisztelettel kéri a Képviselő-testületet, 

hogy: a Leányfalui Települési Értéktár Bizottság által javasolt helyi értékeket nyilvánítsa 

"leányfaluikumoknak"  

 támogatja 

 nem támogatja 

Határidő:  a képviselő-testületi döntést követően, azonnal 

Felelős: Adorján András polgármester 

 

 

2. Határozati javaslat: 

 

A Bizottság  ..… igen, ….. nem, ….. tartózkodással a következő határozatot hozta: 

 

Leányfalu Nagyközség Önkormányzat 

Kulturális, Kommunikációs és Külkapcsolati Bizottságának 

…/2020. (X.15.) számú határozata 

 

Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Kulturális, Kommunikációs és Külkapcsolati 

Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Dr. Redő Ferenc urat, valamint Dr. Nagy 

András urat a Leányfalui Települési Értéktár Bizottság tagjának megválassza. 

 támogatja 

 nem támogatja 
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Határidő:  a képviselő-testületi döntést követően, azonnal 

Felelős: Adorján András polgármester 

 

 

 

Nyíri Csaba sk.  

      képviselő, bizottsági elnök 

 

 

A törvényességi ellenőrzést elvégeztem. 

Leányfalu, 2020. október 12. 

 

dr. Filep Julianna sk. 

jegyző 

 

 


