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11. 

 

A veszélyhelyzetre tekintettel történő polgármesteri hatáskörgyakorlással 

összefüggő előterjesztés 

 

A veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 

egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése 

értelmében a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei 

közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei 

közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati 

intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a 

szolgáltatás a települést is érinti. 

 

A 2021. január 22-én kelt levelem szerint az alábbi ügyben tartom szükségesnek döntés 

meghozatalát: 

 

A döntés tárgya: 

 

A Dombóvári Értéktár Bizottság beszámolója a 2020. év II. félévi munkájáról  

 

A döntéstervezetet törvényességi szempontból ellenőrizte:  

 

dr. Szabó Péter jegyző 

 

A döntés tervezett időpontja:  

 

2021. január 29. 

 

A veszélyhelyzeten kívüli időszakban a hatáskör gyakorlója Dombóvár Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról 

szóló 17/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete értelmében: 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

A döntéselőkészítés nyilvánossága:  

 

Nyilvános 
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Az előterjesztés szövege a döntéstervezettel együtt: 
 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013-ban hozta létre a 

Dombóvári Értéktár Bizottságot, mely 8 tagból áll. 

 

2020. július 8-ig a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról szóló 

114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés c) pontja azt írta elő, hogy az 

értékár bizottság félévente, legkésőbb a félévet követő hónap utolsó napjáig beszámol 

tevékenységéről a helyi önkormányzat képviselő-testületének. A 2013-ast felváltó új 

jogszabály a magyar nemzeti értékek és hungarikumok értéktárba való felvételéről és az 

értéktár bizottságok munkájának szabályozásáról 324/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet, 

amely már csak éves gyakoriságú beszámolási kötelezettségről rendelkezik. Mivel a 

Bizottság 2020. szeptemberében már számot adott az első félévi munkájáról, így a 

tavalyi esztendő második fele kapcsán indokolt vázolni a Bizottság tevékenységét. 

 

A Dombóvári Értéktár Bizottság a 2020. év második félévében – a kialakult 

járványhelyzetre tekintettel – egy alkalommal, 2020. december 21. napján tartott ülést 

telefonos konferencia formájában. Ezen a korábban meghatározott értékek mellé a helyi 

értéktárba több újabb értéket is rögzített. A beszámolót az előterjesztés melléklete 

tartalmazza. 

 

Határozati javaslat 

a Dombóvári Értéktár Bizottság 2020. évi II. féléves munkájáról szóló beszámoló 

elfogadásáról 

 

Dombóvár Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület 

hatáskörének gyakorlása során elfogadja a Dombóvári Értéktár Bizottság 2020. évi II. 

féléves munkájáról szóló beszámolót. 

 

 

        Pintér Szilárd 

         polgármester 


