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Tisztelt Képviselő-testület!  
 

A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény, továbbá  

annak végrehajtására vonatkozó magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról 

szóló 114/2013. (IV.16.) Korm. rendelet  (a továbbiakban: Rendelet)  szabályozza a Települési 

Értéktár Bizottság munkáját. A Rendelet  3. § (1) bekezdés c) pontja alapján az Értéktár 

Bizottság félévente beszámol  tevékenységéről  a  helyi önkormányzat képviselő-testületének.  

 

Tekintettel a fenti jogszabályi kötelezettségre a Képviselő-testület a 2019. július 25-ei ülésére 

ütemezte be a Polgári Települési Értéktár Bizottság 2019. I. félévi tevékenységéről szóló 

beszámoló megtárgyalását.  

 

A bizottság  elnöke  a beszámolót elkészítette, melyet   a  Települési Értéktár Bizottság  2019. 

július 10-én megtárgyalt, és az előterjesztés mellékletében foglaltak alapján fogadott el. 

A beszámoló tartalmazza a bizottság szakmai munkáját, megemlíti az értékelt időszakban 

érkezett értéktári javaslatot, valamint bemutatja az értéktári rendezvényeket.  

 

A beszámolóban megfogalmazásra került, hogy a bizottság továbbra is elkötelezett a város 

értékeinek felkutatásában a lakosság közreműködésével. Folytatva az értékmegőrző 

szemléletmód kialakítását egyre több magánszeméllyel veszik fel a kapcsolatot, akik a 

helytörténeti vonatkozású információk és dokumentumok felkutatását is segítik, melynek 

egyik fóruma a Helytörténeti Kör, a Városi Könyvtárral együttműködve.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, javaslataival 

kiegészíteni és határozatban foglaltakat elfogadni szíveskedjen.  
 

Polgár, 2019. július 15. 

 

 

     Tisztelettel: 
          

 

Tóth József 

         polgármester  
 

          

 



 

     Határozati javaslat 

            …../2019. (VII. 25.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta a  Polgári Települési Értéktár Bizottság 2019. I. 

félévi tevékenységéről  szóló  beszámolót és az alábbi 

határozatot hozta: 

 

1. Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Polgári Települési Értéktár  Bizottság  2019. I. félévi 

tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 

 

         

         Határidő:  értelem szerint 

Felelős: Tóth József polgármester 

 


