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Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének
2014. június 19-i ülésére

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges.

Tárgy: Beszámoló a Várpalotai Települési Értéktár Bizottság működéséről

Előterjesztő: Talabér Márta polgármester

Előkészítő:  Galambos Szilvia VTÉB elnök

Az előterjesztést megtárgyalta:
  Humán Erőforrás Bizottság

A határozati javaslat törvényességi szempontból megfelel.

Ellenőrizte:

          Bérczes Beáta       Sándor Tamás               dr. Ignácz Anita Éva
            jogi előadó           aljegyző     jegyző
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Tisztelt  Képviselő-testület!

A Várpalotai Települési Értéktár Bizottság elnöke megküldte a Bizottság működésének első
félévére  vonatkozó  beszámolót,  amelyet  a  magyar  nemzeti  értékek  és  hungarikumok
gondozásáról  szóló  114/2013.  (IV.16.)  Korm.rendelet   3.  §  (1)  bekezdése  alábbi
rendelkezéseinek megfelelően, a határozati javaslat Melléklete szerint terjesztek a Képviselő-
testület elé:

„3. § (1)Az értéktár bizottság működési szabályzatát  a helyi önkormányzat képviselő-
testülete határozza meg. Az értéktár bizottság
c) félévente, legkésőbb a félévet követő hónap utolsó napjáig beszámol 
tevékenységéről a helyi önkormányzat képviselő-testületének.”

Kérem a Tisztelt  Képviselő-testületet,  fogadja el a Várpalotai Települési Értéktár Bizottság
tevékenységéről szóló beszámolót.

Várpalota,  2014. június 3.

Talabér Márta
   polgármester



Várpalota Város Önkormányzati Határozati javaslat
Képviselő-testülete
8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. 
Tel.: (88) 592-660, fax: (88) 575-760

Várpalota  Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete  2014.  június  19-i  ülésén  meghozta  a
következő határozatot:

… / 2014. (VI. 19.) képviselő-testületi határozat

Várpalota  Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete  a  Várpalotai  Települési  Értéktár
Bizottság 2013. október 15 – 2014.május 31. közötti tevékenységéről szóló beszámolót jelen
határozat Melléklete szerint elfogadja.

Határidő a döntés megküldésére: azonnal

Felelős: Talabér Márta polgármester

Végrehajtásban közreműködik: Bérczes Beáta jogi előadó

Várpalota, 2014. június 19. 

Talabér Márta dr. Ignácz Anita Éva
 polgármester              jegyző
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Melléklet a Képviselő-testület .../2014. (VI.19.) határozatához:

Beszámoló 
a Várpalotai Települési Értéktár Bizottság 

tevékenységéről

2013. október 15-től 2014. május 31-ig

I.) A Bizottság tagjai,  létrejötte:

tagjai: Galambos Szilvia, elnök
Deák Istvánné, tag 
Antal László, tag

 
 A bizottság munkájában tanácskozási joggal résztvevő további szervezetek és személyek: 

a Várpalotai Városszépítő és Védő Egyesület
Budai László
Sárváriné Rieder Zsuzsanna
Szoboszlay István

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról
rendelkező 2012.  évi  XXX.  törvény (a  továbbiakban:  Htv.)  3.  §-ában kapott  felhatalmazás  alapján
147/2013.(VII.12.)  határozatával  döntött  arról,  hogy  Települési  Értéktárat  és  Települési  Értéktár
Bizottságot hoz létre.
A  Htv.  végrehajtására  kiadott,  a  magyar  nemzeti  értékek  és  a  hungarikumok  gondozásáról  szóló
114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rend.) rendelkezik a Települési és Megyei
Értéktár Bizottságok létrehozásáról és működéséről.
A képviselő-testület  2013.  szeptember  26-i  ülésén 178/2013.  (IX.26.)  határozatával  első olvasatban
elfogadta  a  Települési  Értéktár  Bizottság  létrehozásáról,  szervezetéről,  és  működéséről  szóló
szabályokat.
A feladat  ellátásához,  a  Bizottság működéséhez szükséges  szervezési,  adminisztrációs  feltételeket  a
Polgármesteri Hivatal biztosítja.

II. A Bizottság ülései és határozatai:  

A Települési Értéktár Bizottság 2013. október 22-én tartotta alakuló ülését. 

dátum rendes/rendkívüli határozatok
db száma

2013.10.22. rendes 3 1-3
2013.12.09. rendes 2 4-5
2014.02.11. rendes 11 6-16
2014.05.20 rendes 5 17-21

ÖSSZESEN: 4 0 21

MINDÖSSZESEN: - 7 BIZOTTSÁGI ÜLÉS, ABBÓL 0 RENDKÍVÜLI
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A VTÉB határozatainak tartalma:

határozat száma rövid tartalom
2013. október 22.

1 / 2013. Napirendi pontok elfogadása

2 / 2013. Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása

3 / 2013. A tanácskozási joggal résztvevő személyek elfogadása

2013. december 09.

4 / 2013. Napirendi pontok elfogadása

5 / 2013. Elsőként felvenni kívánt értékek meghatározása

2014. február 09.

6 / 2014. Napirendi pontok elfogadása

7 / 2014. Döntés Értéktárba felvételről – XIV. századi freskók

8 / 2014. Döntés Értéktárba felvételről – római kori halomsírok

9 / 2014. Döntés Értéktárba felvételről – bakonyi cifraszűr

10 / 2014. Döntés Értéktárba felvételről – várpalotai céhhagyományok emlékei

11 / 2014. Döntés Értéktárba felvételről – langobárd sírmező

12 / 2014. Döntés Értéktárba felvételről – Krúdy Gyula bronzportré

13 / 2014. Döntés Értéktárba felvételről – Krúdy emlékére bronzszobor

14/ 2014. Döntés Értéktárba felvételről – Bányász emlékhely

15 / 2014.
Ágazati  Értéktárba  történő  javaslat  –  Bányaipari  iskolák  szakmatörténeti
leírásai 

16 / 2014. Döntés Értéktárba felvételről -  Bányászfiú bronzszobor

2014. május 20.

17 / 2014. Napirendi pontok elfogadása

18 / 2014. Döntés a VTÉB beszámolójának elfogadásáról

19 / 2014. Döntés Megyei Értéktár felé beadandó javaslatról– langobárd sírmező

20 / 2014. 
Döntés  a  középiskolák  felé  küldendő  javaslatról  –  értékőr  tevékenység
felvétele a közösségi szolgálat körébe

21 / 2014. Döntés munkaterv összeállításáról

A VTÉB rendes ülései előre egyeztetett időpontokra kerültek összehívásra. A határozatképesség minden
ülésen biztosított volt. 



III. Javaslatok gyűjtése

A Várpalotai  Települési  Értéktár  Bizottság  2013.  november  hónapban  felhívással  élt a várpalotai
magánszemélyek  és  szervezetek  felé,  hogy  éljenek  a  települési  értéktárba  felvételre  történő
javaslattételi lehetőségükkel a településen fellelhető, a valaha itt élő, illetve a településen tevékenykedő
személyek  alkotótevékenységéhez,  termelési  kultúrájához,  tudásához,  hagyományaihoz,  a  tájhoz  és
élővilághoz kapcsolódó, nemzetünk történelme, valamint a közelmúlt során felhalmozott és megőrzött
minden szellemi és anyagi, természeti, közösségi érték vagy termék vonatkozásában .
A 2014. február 9-i ülést megelőzően összesen 18 db írásbeli javaslat érkezett a Bizottsághoz. 

IV. pályázati tevékenység

1. Két  pályázatot  nyújtott  be  a  NAKVI-hoz  „Hungarikum”  témakörben  a  Könyvtárpártoló
Alapítvány.  
Az  első,  2013.  november  4-én  benyújtott  5800-1/2013/NAKVI  (HUNG-2013/917)  számú
pályázat  sikeres  lett,  melyen 500.000 Ft  támogatási  összeget  nyertünk.  Ebből  az  összegből
„Várpalota múltból örökölt értékei” című könyv elkészítését és online közzétételét vállaltuk. A
könyv  kéziratához  az  anyaggyűjtés  folyamatban  van,  az  előállításra  vállalt  határidő:  2014.
augusztus 31. A könyv bemutatásának tervezett időpontja: Várpalotai Napok, 2014. szeptember
első  hete.
A második, 2014. március 14-én beérkezett, HUNG-2014/2369 azonosítószámú pályázat formai
okokból elutasításra került. 

2. Az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok keretében került meghirdetésre a Kulturális
és  természeti  örökség  megőrzése  és  megújítása  Vidéki  kulturális  és  természeti  örökség
megőrzése  című  pályázat,  amely  Önkormányzatunk  számára  alapvetően  releváns  pályázati
célokat tartalmaz.
A pályázati felhíváshoz jól illeszkedik a nemzeti értékekről szóló törvény célkitűzéseinek és
szellemiségének gondolata, amely alapján megszületett az az ötlet, hogy Várpalotán létrehozzuk
egy PALOTAI ÉRTÉKTÁR-at, amelynek az egykori Nemes-malom adna otthont.
A  projekt  során  kortárs  szerkezetekkel  megújulna  az  egykori  malomépület  és  a  vele  
közvetlenül összeépített molnárlakás épülete. A program magába foglalná az ingatlan teljes

zöldfelületi  rendezését,  a  feltárás  és  gépjármű  elhelyezés  műszaki  megoldását  is.

A tervezési program szerint a malomépület felújításával létrejövő kiállító térben kerülne bemutatásra a
települési értéktár. Célunk a hagyományos vidéki életmódhoz, a természetközeli területhasználathoz és
tájgazdálkodáshoz  kapcsolódó  épített  örökségi  érték  és  táji  környezet  fenntartható  módon,  a  helyi
szereplők bevonásával történő helyreállítása, megőrzése és élményszerű bemutatása.

Támogatás mértéke az összes elszámolható költség 95%-a.
Igényelhető támogatás összege maximum: 500 000 EUR (141 700 000 Ft).
Pályázat beadásának határideje: 2014. május 21. 

V. Értéktár rendezvények

A VTÉB képviselői részt vettek a Nemzeti Művelődési Intézet Veszprém Megyei Irodája által Öskün
szervezett „Megyei Értéktárak kialakítása”c. fórumon, 2013. november 27-én.



A VTÉB által  saját  szervezésben megvalósított  első  rendezvényre  2014.  február  9-én  került  sor,  a
Thury-várban. (a rendezvény programját ld. az a.) mellékletben)

VI. Értékőr toborzás

Kovács  Kata  önkéntes  munkája  segítségével  önkéntes  fiatalokat  kezdtünk  el  toborozni,  hogy  a
várpalotai értékeket felkutassák, és dokumentálják. Ennek érdekében egy „Várpalotai Értékőr” című
Facebook-oldalt is létrehozott a https://www.facebook.com/varpalotaiertekor internetcímen.
Továbbiakban  a  Bizottság  tagjaival  együtt  a  helyszíneken  is  tervezünk  toborzást.  
Cél  az  ,  hogy  a  jövendő  értékőrök  az  itt  végzett  munkájukat  beszámolhassák  az  50  óra  kötelező
közösségi szolgálat tevékenységei közé.

Internetes megjelenés:
A Krúdy Gyula  Városi  Könyvtár  VárpalotaiWiki  oldalán  (http://krudylib.hu/wiki/varpalotai-ertekek-
jegyzeke) az elfogadott várpalotai értékeket elkezdte feldolgozni, és a nagyközönség előtt bemutatni. Az
értéktár folyamatos gyarapodásával bővülni fog az oldal is. 

Összegzés

Az  adott  szabályozási,  finanszírozási  környezetben,  és  személyi  feltételek  mellett,  a  Bizottság
igyekezett a feladatait ellátni, céljait megvalósítani.
A Bizottság eddigi működése során önkormányzati költségvetési forrást nem használt fel.

Várpalota, 2014. május 31.

     Galambos Szilvia
             elnök
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