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E L Ő T E R J E S Z T É S

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének
2015. december 10-i ülésére

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges.

Tárgy: Beszámoló a Várpalotai Települési Értéktár Bizottság működéséről- 2015. II. 
félév

Előterjesztő: Talabér Márta polgármester

Előkészítő:  Galambos Szilvia Várpalotai Települési Értéktár Bizottság 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

mailto:varpalota@varpalota.hu


Tisztelt Képviselő-testület!

Várpalota  Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete  a  magyar  nemzeti  értékekről  és  a
hungarikumokról rendelkező 2012. évi XXX. törvény (továbbiakban: Htv.) 3. §-ában kapott
felhatalmazás  alapján  147/2013.  (VII.12.)  határozatával  döntött  arról,  hogy  Települési
Értéktárat hoz létre a települési értékek azonosítására, a települési értéktár létrehozatalára és
annak gondozására, valamint a további kapcsolódó feladatok ellátására.

A Települési  Értéktár  Bizottság  feladata,  hogy beszámoljon  tevékenységéről  a  Képviselő-
testületnek. A Települési  Értéktár Bizottság elnöke megküldte a Bizottság 2015. április  1-
2015.  december  1. közötti időszakra vonatkozó  beszámolóját,  melyet  jelen  előterjesztés
melléklete szerint terjesztek a Képviselő-testület elé.

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

Várpalota,  2015. december 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 2015. december 10-i ülésén meghozta a
következő határozatot:

… / 2015. (XII. 10.) képviselő-testületi határozat

Várpalota  Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete  a  Várpalotai  Települési  Értéktár
Bizottság  2015.  április  1-  2015.  december  1. közötti  tevékenységéről  szóló  beszámolót  a
határozat melléklete szerint elfogadja. 

A Képviselő-testület  felkéri  a  Bizottságot  a  következő  beszámolóját  2016.  decemberében
tegye meg a Képviselő-testülete felé.

Határidő a döntés megküldésére: azonnal

Felelős: Talabér Márta polgármester

Végrehajtásban közreműködik: Bérczes Beáta jogi előadó

Várpalota, 2015. december 10. 

Talabér Márta dr. Ignácz Anita Éva
 polgármester              jegyző
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Melléklet a Képviselő-testület.../2015. (XII.10.) határozatához:

Beszámoló
a Várpalotai Települési Értéktár Bizottság

tevékenységéről

2015. április 1-től 2015. december 1-ig

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. 
Ezt  követően  Várpalota  Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete  2013.  október  03-i
rendkívüli ülésén a következő határozatot hozta:
186/2013. (X.03.) Képviselő-testületi határozat:
Várpalota  Város  Önkormányzata  a  nemzeti  értékekről  és  hungarikumokról  szóló  2012.  évi
XXX.  törvény  3.  §  (2)  bekezdésben  foglalt  feladatok  végrehajtására  Települési  Értéktár
Bizottságot hoz létre, melynek személyi összetételét az alábbiak szerint határozza meg:
Elnök:   Galambos Szilvia
Tagok:   Deák Istvánné
              Antal László 

A Települési Értéktár Bizottság 2013. október 15. napján kezdte meg működését. 

A  feladatellátáshoz  szükséges  tárgyi  és  ügyviteli  feltételeket  a  Képviselő-testület  a
Polgármesteri Hivatal útján biztosítja.

A Települési Értéktár Bizottság vallja, hogy az értékfeltáró- megőrző, értékteremtő munkának
jelentős  szerepe  van  az  új  nemzedékek  városunkhoz  való  kötődésének  megerősítésében,
nemzet-  és  nemzetiségtudatának  kialakításában,  megerősítésében,  ugyanakkor  a  helyi  és  a
megyei értéktárba felvett értékek pozitív irányba befolyásolják a település arculatát is. 

A  bizottság  elkötelezett  a  helyi  értékek  elismerésében,  munkájának  minél  szélesebb  körű
bemutatásában,  elismertetésében  és  bízik  abban,  hogy a pályázati  források odaítélésekor  is
előnyben részesítik és az értékek tulajdonosai gazdasági téren is előnyhöz juthatnak termékeik
értéktárba kerülésével. 

A Települési  Értéktár  Bizottság a 2015. április  23-i  képviselő-testületi  ülésen számolt  be a
végzett munkáról, mutatta be a 11 felvett helyi értéket. Az azóta eltelt félév alatt négy ajánlás
érkezett, melyet a Bizottság megtárgyalt, illetve döntött a helyi értéktárba történő felvételről.
Mára  15  regisztrált  érték  található  az  értéktár  gyűjteményben,  melyből  3  már  a  Megyei



Értéktárban is regisztrált, a napokban kaptunk értesítést, hogy a javasolják a Magyar Értéktárba
való felvételét. Jelenleg 7 javaslat a Megyei Értéktárba is továbbításra került.

A Települési Értéktár Bizottság 2015. év II. felében három alkalommal ülésezett.

-2015. szeptember 24-én – Megyei és helyi értéktárba történő javaslatok megvitatása, amely a
nyilvántartási melléklet 12-13-14-15. pontja.
-2015. november 12-én – A Földművelésügyi Minisztérium HUNG-2015 kódszámú pályázat
benyújtásának megvitatása.
-2015.  december  3-án  –  Várpalota  Települési  Értéktár  Bizottság2015.  évi  II.  félévi
beszámolójának elfogadása.

A Földművelésügyi Minisztérium pályázatot írt ki 2015. november 13-i beadási határidővel a
nemzeti  értékek  és  hungarikumok  gyűjtésének,  népszerűsítésének,  megismertetésének,
megőrzésének  és  gondozásának  támogatására.  A  Várpalotai  Települési  Értéktár  Bizottság
2015. november 12-én tartott ülésén döntött a pályázat benyújtásáról. 2015. november 13- án
Képviselő-testülete  is  jóváhagyta  158/2015.  (XI.  13.),  továbbá  együttműködést
kezdeményeztünk Petrozsénnyel.  A pályázati  lehetőséget azonban a jelentkezők nagy száma
miatt még aznap délben lezárták, így véglegesítésre nem volt módunk.

A Települési Értéktár Bizottság tagjai a benyújtott értékek gyűjteménybe vétele mellett ezek
népszerűsítését,  megismertetését  is  célul  tűzték  ki.  Városi,  megyei  rendezvényeken,
eseményeken az összeállított anyag bemutatásra került, Várpalota város honlapján és a Pannon
Térség Fejlődéséért Alapítvány gyűjteményébe is bekerült.

Az Értéktár Bizottság elnöke a megyében rendezett szakmai konferenciákon rendszeresen részt
vett.

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, 2015. december 03.

Galambos Szilvia
elnök


