
Egyszerű többség 
 
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2019. december 6-i ülésének 9. számú 
napirendi pontja 
 
 
Javaslat a Tolna Megyei Értéktár Bizottság tagjának megválasztására 
Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 
 
Az előterjesztést előzetesen tárgyalta a Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság. 
 
 
Tisztelt Közgyűlés! 
 
 
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a magyar nemzeti értékekről és a 
hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény 4. § (2) bekezdése alapján 5/2013. (II. 15.) 
közgyűlési határozatával hozta létre a Tolna Megyei Értéktár Bizottságot, továbbá 51/2014. 
(XI. 28.) közgyűlési határozata alapján megújította a bizottság összetételét. 
Az újjáalakított bizottság azóta folyamatosan szervezi a megye területén azonosított telepü-
lési és tájegységi értéktárak adatainak összesítését, gondoskodik a még nem azonosított, 
de a megye területén fellelhető nemzeti értékek azonosításáról, valamint rendezvények 
szervezéséről. 
A bizottság tagjai közül tavasszal lemondott Sulyok Balázs, aki a megyéből is elköltözve 
már nem tudta ellátni ezirányú feladatait, így indokolt a bizottságba egy új tag felvétele. 
 
Mindezek alapján a Tolna Megyei Értéktár Bizottság összetételére az alábbi határozati ja-
vaslatban foglaltak szerint teszek indítványt. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a határozati 
javaslatban foglaltak szerint válassza meg a bizottság új tagját! 
 
 
Határozati javaslat: 
 
 

A Tolna Megyei Közgyűlés .../2019. (XII. 6.) köz-
gyűlési határozata a Tolna Megyei Értéktár Bizott-
ság összetételéről: 

 
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 

magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról 
szóló 2012. évi XXX. törvény 4. § (2) bekezdése 
alapján meghatározott hatáskörében eljárva a 
Tolna Megyei Értéktár Bizottság összetétele 
tárgyában az alábbi döntéseket hozza: 
 
a. Ódor Jánost a Tolna Megyei Értéktár 
Bizottság tagjává megválasztja. 
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b. A Tolna Megyei Értéktár Bizottságban az alábbi 
személyek alábbi megbízatását megerősíti: 

 
- Dr. Say István elnök, 
- Dr. Fusz György tag, 
- Sümegi József tag, 
- Szabadi Mihály tag. 

 
2. A Közgyűlés felkéri elnökét ezen határozatának az 

érintett részére történő eljuttatására. 
 
Felelős: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 
Határidő: azonnal és folyamatosan 

 
Szekszárd, 2019. november 28. 
 
 Fehérvári Tamás 
 a Közgyűlés elnöke 


