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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

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

hogy helyi értéktárat, illetve települési értéktár bizottságot hoz létre, és 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-ben került sor, akkor történt meg az összetétel és a megbízatási idő 

pontosítása (személyi változás nem volt), illetve ezzel összefüggésben a bizottság 

hatályos működési szabályzatának jóváhagyása. Az azóta bekövetkezett változások 

miatt - a szabályzat alapjául szolgáló korábbi jogszabály már nem hatályos, 2020 közepe 

óta a magyar nemzeti értékek és hungarikumok értéktárba való felvételéről és az értéktár 

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

rendelkezéseit kell figyelembe venni - célszerű egy új szabályzat elfogadása a négy 

évvel ezelőtt elfogadott dokumentum módosítása helyett (az új működési szabályzatot 

az 1. melléklet tartalmazza, sárgával kiemelve a módosításokat).  

 

Az elmúlt évek tapasztalata azt mutatja, hogy évente egy bizottsági ülés összehívása 

elegendő, (szükség szerint több ülés összehívása is lehetséges), a változás is átvezetésre 

került a szabályzatban, illetve a Bizottság tagjait delegáló intézmények átszervezése 

következtében történt változások is átvezetésre kerültek.  

 

A magyar nemzeti értékek és hungarikumok értéktárba való felvételéről és az értéktár 

bizottságok munkájának szabályozásáról szóló 324/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet 4. § 

(1) bekezdés c) pontja értelmében a települési értéktár bizottság évente beszámol a 

tevékenységéről az alapító önkormányzatnak. 2021. évre vonatkozó beszámolót a 2. 

melléklet tartalmazza. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy támogassa a határozati javaslatok 

elfogadását! 

 

  



I. Határozati javaslat 

a Dombóvári Értéktár Bizottság 2021. évi beszámolójának elfogadásáról 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Dombóvári 

Értéktár Bizottság 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolót.  

 

 

 II. Határozati javaslat 

a Dombóvári Értéktár Bizottság új működési szabályzatának elfogadásáról 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a melléklet szerint elfogadja 

a Dombóvári Értéktár Bizottság új működési szabályzatát, és felkéri a polgármestert 

annak aláírására, illetve közzétételére. 

 

Határidő: 2022. február 4. – az új szabályzat közzétételére 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Iroda 

Müller Ádám 

elnök 

Dombóvári Értéktár 

Bizottság 


