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Tisztelt Képviselő-testület!
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 311/2013. (IX. 26.) számú
határozatával elfogadta a Dombóvári Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési
Szabályzatát, valamint döntött arról, hogy kiket kér fel a Bizottság tagjának. Az
SzMSz III.3. pontja alapján a bizottság tevékenységéről félévente beszámol Dombóvár
Város Önkormányzatának. E kötelezettség alapján tájékoztatom most a Tisztelt
Testületet az eddigi munkánkról.
Bizottságunk 2013. október 22-én tartotta alakuló ülését, melyen a 10 tagból 6 fő
jelent meg, 2 fő jelezte távolmaradását, 2 fő nem vett részt a munkában.
Az alakuló ülésen a jelen lévők 6 igen szavazattal 1 éves időtartamra választottak meg
elnöknek. A megjelentek hozzászólásai alapján a következő, folyamatosan
gondozandó témakörök kerültek meghatározásra: épített örökség, természeti értékek,
helyi termékek, sport, irodalom, oktatás és tudomány területén kiemelkedő személyek,
helyi hagyományok, történelmi személyiségek és kultuszok.
A megalakulásról és törekvéseinkről hírt adtunk a Dombóvár és Környéke c. kétheti
lapban, a város honlapján, valamint a Tolnai Népújság útján.
A tagok egy része által képviselt intézmények (Helytörténeti Gyűjtemény, Művelődési
Ház Nkft., Könyvtár) és közösségeik révén főként értékőrző és gondozó tevékenység
folytatódott és valósult meg magas színvonalon (pl. Advent, Szépteremtő Kaláka); a
tagok majd’ mindegyike aktív résztvevője volt a város és környéke ilyen
programjaiban. Ám az is igaz, hogy a tervezett, szervezettebb bizottsági formáció
működésére nem volt kellő idő, elszánás és közös akarat.
2014. év elején elkerültem Dombóvárról, munkahelyi elfoglaltságaim és a távolság
miatt nem tudtam koordinálni a Bizottság munkáját, az alakuló ülés óta nem
üléseztünk. Az e miatt kialakult helyzetről elsők között értesítettem Polgármester Urat
és Jegyző urat, valamint később a Tolna megyei ÉrtékTár Bizottságot is, javasolva az
szmsz-ünk szerinti helyettesítői képviselet figyelembe vételét.
Ezúton is, ismételten megköszönöm a Bizottság és a Képviselő-testület bizalmát, de
sajnos jelen helyzetemben nem tudom ellátni az elnöki feladatokat, ezért arról,
valamint a bizottsági tagságról is lemondok.

Határozati javaslat
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testület a Dombóvári Értéktár
Bizottság munkájáról szóló beszámolót elfogadja.
2. A képviselő-testület dr. Kriston Vízi József bizottsági tisztségről való lemondása
miatt a Dombóvári Értéktár Bizottság munkájában való közreműködésre a
következő személyt kéri fel:……………………………………………..
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