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Tisztelt Képviselő-testület!  
 
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013-ban döntött úgy, hogy 
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. 
 
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. 

 
A tisztséghez, illetve munkakörhöz kapcsolódó tagság esetében, ha a tisztséget vagy 
munkakört betöltő személye megváltozik, akkor az új tisztségviselő/dolgozó külön 
döntés nélkül a bizottság tagjává válik. A Földi István Könyvtárnak a Dombóvári 
Helytörténeti Gyűjtemény vezetésével foglalkozó munkatársa – egyben az Értéktár 
Bizottság tagja és a tagok által maguk közül választott elnöke – Varga Bianka Zsuzsanna 
a tavalyi év végén kezdeményezte a Könyvtárral fennálló közalkalmazotti jogviszonya 
megszüntetését (ez közös megegyezéssel december második felében megtörtént), de 
ezelőtt még elkészítette a Bizottság második félévi munkájáról szóló beszámolót, amely 
az előterjesztés mellékletét képezi. A könyvtárvezető azóta pályázatot írt ki a munkakör 
betöltésére, az új munkatárs február 1-jével fog munkába állni és közreműködni a 
Bizottság munkájában. 
 
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 2019. év második felében egyszer, december 12-én ülésezett. 
Az ülésen egyhangú döntés született arról, hogy a Bizottság véglegesen nem akar 
lemondani a képviselő-testület 36/2018. (I. 25.) Kt. határozatában – mely a november 
végi ülésen visszavonásra került – foglalt, a dombóvári helyi és a natúrparki tájegységi 
értékeket bemutató értéktár kiadvány megjelentetéséről. Ha a kiadvány 



megjelentetéséhez mind az anyagi, mind a személyi feltételek adottak lesznek, akkor a 
Bizottság kérelemmel fog fordulni a Képviselő-testület felé, hogy támogassa a kiadvány 
megjelentetését. 
 
Ahogy azt a mellékelt beszámoló is mutatja, az Értéktár Bizottság elnöke az év második 
felében változatlanul közreműködött a Tolna Megyei Értéktár Bizottság munkájában is. 
 
 

Határozati javaslat 
a Dombóvári Értéktár Bizottság 2019. II. féléves munkájáról szóló beszámoló 

elfogadásáról  
 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Dombóvári 
Értéktár Bizottság 2019. évi II. féléves munkájáról szóló beszámolót. 

 
 

       Kerényi Zsolt 
       alpolgármester 

 
 

 


