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Tisztelt Képviselő-testület !  

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  2016. április  28.-ai  ülésén tárgyalta a 

települési értéktár létrehozásával kapcsolatos napirendi pontot és az  53/2016. (IV.28.) számú 

határozatával fogadta el  a települési értéktár létrehozását, Szervezeti és Működési Szabályzatát, 

továbbá választotta meg a bizottság tagjait és elnökét. 

 

A Polgári Települési  Értéktár Bizottság 2016. május 26.-án tartotta  alakuló ülését, mely 

alkalomból a bizottság  többek között  megtárgyalta a Szervezeti és Működési Szabályzatát  is.  

A  bizottság tagjai az   SZMSZ tárgyalása során    az alábbiak  módosítását  kezdeményezik a 

képviselő-testület felé. 

 

A IV. fejezet az alábbi   4-es ponttal egészül ki:  „A Bizottság alelnökének személyére a 

Bizottság elnöke tesz javaslatot.” 

 

A IX. fejezet szövegezése az alábbiak alapján módosul: 

„A Bizottság működésének szervezési, ügyviteli feltételeit a Polgári Polgármesteri Hivatal, 

személyi feltételeit a Bizottság tagjai által érintett intézmények, pénzügyi és tárgyi feltételeit 

Polgár Város Önkormányzata biztosítja.” 

 

A X. fejezet 4. pontja az alábbiak alapján kerül kiegészítésre: „A Bizottság tagjait Polgár Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete határozott időre az önkormányzati ciklus végéig 

választja, visszahívását csak indoklással teheti meg, helyére új tagot választhat.” 

Az SZMSZ-ben a módosított szövegrész dőlt betűvel került feltüntetésre, mely  az előterjesztés 

1. sz. mellékletét képezi. 

 

Miután a    magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló  114/2013. (IV.16.) Korm. 

rendelet  3.§ (1) bekezdése alapján, az értéktár bizottság működési szabályzatát a helyi 

önkormányzat  határozza meg, ezért kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az 

előterjesztést megtárgyalni, javaslataival kiegészíteni és  határozatban foglaltakat elfogadni 

szíveskedjen.  

 

Polgár, 2016. június 03. 

 

 

 

 

        Tóth József 

        polgármester 

 



 

 

 

 

 

Határozati javaslat 

…/2016. (VI. 16.)  sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  a    magyar nemzeti 

értékekről és a hungarikumokról szóló  114/2013. (IV.16.) Korm. rendelet  3.§ 

(1) bekezdésében  foglalt jogosultsága alapján, megtárgyalta a  „Javaslat a 

települési értéktár SZMSZ -ének módosítására” vonatkozó előterjesztést és az 

alábbi határozatot hozta : 

 

 

1./  Polgár Város Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a Polgári Települési 

Értéktár Bizottság  Szervezeti és Működési Szabályzatát az 1. sz. mellékletben 

foglaltak alapján  elfogadja. 

 

 

2 ./ A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a bizottság     

elnökét   tájékoztassa. 

 

 

 

   Felelős:  Tóth József polgármester 

         Határidő: értelem szerint 

       

 

 

 

 

 

 

 


