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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
A település jelképei: Pusztaszabolcs város városkulcsa
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
A város kulcsa
2008. július 25-én Pusztaszabolcsot várossá nyilvánították. A megjelenő Dr. Gyenesei István
önkormányzati miniszter adta át a várossá nyilvánító alapdokumentumot, amit az akkori
köztársasági elnök Dr. Sólyom László írt alá. Átadta a város kulcsát a bársonydobozban, a 24
cm-es bronzszínű, címeres szimbólumot. A város kulcsának megőrzése elzárva történik, a
város vezetésének tudtával. Általában zárható vitrin mögött tárolják.

6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett
Pusztaszabolcs várossá válásának szimbólumát jelentő városkulcs települési értéket jelent a
várossá válástól fejlődést váró lakóknak.
7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia,
honlapok, multimédiás források)
Pusztaszabolcsi értéktár 2010
www.pusztaszabolcs.hu
8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe:-

III.
MELLÉKLETEK
1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális- és egyéb
dokumentációja
Gubicza Tibor írása: A VÁROS KULCSA

2008. július 25-én került sor a várossá nyilvánító ünnepségre. Hatalmas konferenciasátor
várta a leendő város polgárait és a vendégeket. Ragyogó napsütésben kellemes emberek
töltötték meg az ülőhelyeket. Sok volt a szék, de mégis kevés! Még ennyi szabolcsit nem láttam
együtt! Minden összhangban volt: a műsor, a köszöntők, a kitüntetések.
A megjelenő Dr. Gyenesei István önkormányzati miniszter adta át a várossá nyilvánító
alapdokumentumot, amit az akkori köztársasági elnök Dr. Sólyom László írt alá. Átadta a
város kulcsát a bársonydobozban, a 24 cm-es bronzszínű, címeres szimbólumot.
A város kulcsának megőrzése elzárva történik, a város vezetésének tudtával. Általában
elzárva, vagy zárható vitrin mögött tároljuk. Amennyiben a város kulcsa eltűnik, az akkori
önkormányzat büntetőeljárást indít ennek megtalálására. Amíg nincs városkulcs, addig az
önkormányzat működik, de határozatot nem hoz. A hivatal akadály nélkül működik.
Amennyiben különleges esetekben a város kulcsa átadásra kerül, ideiglenesen valamilyen
közösségnek, ehhez képviselő-testületi beleegyezést kell kérnie a polgármesternek. Mindezekre
és a még meg nem említett esetekre, vagy bővített témákra célszerű előre elkészített
szabályzatot készíteni.
A rendezvény rendben lezajlott. Majd a sajtótájékoztatón – melyen jelen voltak a város vezetői
– a polgármester ismertette az utat, ami ehhez a kitüntető címhez vezetett.

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 átadott anyag felhasználásához hozzájárulok.
Pusztaszabolcs, 2014. március 14.

...............................................................
Gubicza Tibor

