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Tisztelt Képviselő-testület!  

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013-ban döntött úgy, hogy 

települési értéktár bizottságot hoz létre. A 311/2013. (IX. 26.) Kt. határozatával 

elfogadta a Dombóvári Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatát, melyet 

2014-ben módosított, illetve jóváhagyta az új tagokat. Az újabb felülvizsgálatra 2018-

ban került sor, akkor történt meg az összetétel és a megbízatási idő pontosítása, illetve 

ezzel összefüggésben a bizottság hatályos működési szabályzatának jóváhagyása. 

 

A működési szabályzat értelmében a Bizottság 8 főből áll, tagja Dombóvár város 

mindenkori polgármestere, a Földi István Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény 

aktuális vezetője, illetve a Dombóvári Helytörténeti Gyűjtemény vezetésével megbízott 

mindenkori munkatársa, továbbá a következő személyek, akik megbízatása határozatlan 

időre szól:  

 

• Erky-Nagy Tibor tipográfus, 

• Takács Istvánné helytörténész, nyug. középiskolai tanár, 

• Gábor Sándor okleveles cukrászmester, 

• Pappné Farkas Gabriella tanár, 

• Harangozó Éva helytörténész. 

 

2020. február 1-jétől lettem ismét a Dombóvári Helytörténeti Gyűjtemény muzeológusa, 

illetve a Dombóvári Értéktár Bizottság elnöki feladatait is jómagam látom el. 

 

A magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) 

Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés c) pontja írja elő, hogy az értékár bizottság félévente, 

legkésőbb a félévet követő hónap utolsó napjáig beszámol tevékenységéről a helyi 

önkormányzat képviselő-testületének. Ezt a kötelezettséget a Dombóvári Értéktár 

Bizottság működési szabályzata is tartalmazza.  

 

Az Értéktár Bizottság a 2020. év első felében egy alkalommal, a kialakult vírushelyzet 

miatti főbb korlátozások megszűnését követően, június 5-én ülésezett. A Bizottság az 

alábbi új értékeket vette fel a helyi értéktárba: Cser Mária, Élő Lajosné népi 

iparművészek és Koncz András fényképész munkássága. 

 
Ahogy a mellékelt beszámolóban is olvasható, a bizottság elkezdte a Rákóczi János 

mesterszakács, cukrász születésének 125. évfordulója alkalmából megrendezésre kerülő 

helyi, regionális és országos szintű programok rendezvénytervének összeállítását. A 

népszerűsítő programok, rendezvények, események kapcsán a Bizottság célja a 

Hungarikum-esélyes Rákóczi János munkásságának és a Rákóczi-túrós népszerűsítése, 

a Hungarikum cím elérése.  

 

Több bizottsági tag részt vesz a Zircher György által a Helytörténeti Gyűjteménynek 

adományozott Koncz András fényképész hagyatékának egy részét képező, mind 

mennyiségét, mind tartalmát tekintve jelentős értéket képviselő tárgyi anyag 

(dokumentumok, leltárkönyvek, fotók és fotónegatívok) feldolgozásában. Értékes 



munkájukkal ezzel is hozzájárulnak Dombóvár tárgyi és szellemi anyagának 

gyarapításához. 

 
A városi delegáció tagjaként képviseltem a Bizottságot a Medinán július 1-én 

megrendezett Vár a megye – Tolna megyei értékek napján, ahol a kistérségi termékek 

mellett helytörténeti kiadványok, a Helytörténeti Gyűjtemény és a Múzeum Megálló 

(vasúti gyűjtemény) tárgyi anyagának egy-egy érdekesebb darabja is kiállításra került. 

 

Határozati javaslat 

a Dombóvári Értéktár Bizottság 2020. I. féléves munkájáról szóló beszámoló 

elfogadásáról  

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Dombóvári 

Értéktár Bizottság 2020. évi I. féléves munkájáról szóló beszámolót. 

 

 

Müller Ádám 

elnök 

Dombóvári Értéktár Bizottság 

 
 

 


