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E L Ő T E R J E S Z T É S

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének
2015. április 23-i ülésére

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges.

Tárgy: Beszámoló a Várpalotai Települési Értéktár Bizottság működéséről

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 2014. május 31-
2015.  március  31. 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. április 13.

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.  április  23-i  ülésén  meghozta  a
következő határozatot:

… / 2015. (IV. 23.) képviselő-testületi határozat

Várpalota  Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete  a  Várpalotai  Települési  Értéktár
Bizottság 2014. május 31. - 2015. március 31. közötti tevékenységéről szóló beszámolót a
határozat melléklete szerint elfogadja.

Határidő a döntés megküldésére: azonnal

Felelős: Talabér Márta polgármester

Végrehajtásban közreműködik: Bérczes Beáta jogi előadó

Várpalota, 2015. április 23. 

Talabér Márta dr. Ignácz Anita Éva
 polgármester              jegyző
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Melléklet a Képviselő-testület .../2015. (IV.23.) határozatához:

Beszámoló
a Várpalotai Települési Értéktár Bizottság

tevékenységéről

2014. május 31-től 2015. március 31-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.

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 irányban 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 2014. június 19-i képviselő-testületi ülésen számolt be a végzett
munkáról, mutatta be a 10 felvett helyi értéket. Az azóta eltelt  közel félév alatt  egy ajánlás
érkezett, melyet a Bizottság megtárgyalt, illetve döntött a helyi értéktárba történő felvételről.
Mára 11 regisztrált  érték található az értéktár  gyűjteményben,  melyből  5 javaslat  a Megyei
Értéktárba is továbbításra került. 

A Települési Értéktár Bizottság 2015. évben két alkalommal ülésezett.

A Vidékfejlesztési Minisztérium pályázatot írt ki 2015. év eleji beadással a nemzeti értékek és
hungarikumok gyűjtésének, kutatásának, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének
és  gondozásának  támogatására,  értéktárak  működésének  segítése  céljából.  A  Várpalotai
Értéktár Bizottság 2015. január 9-én tartott ülésén döntött a pályázat benyújtásáról. A pályázati
lehetőséget azonban a jelentkezők nagy száma miatt  két napon belül lezárták,  így nem volt
módunk benyújtani azt. 

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.

2014.  szeptember  20-án  megrendezett  családbarát  és  ifjúsági  nap  a  Várpalotai  Értéktár
Bizottság  közreműködésével  jött  létre.  A családbarát  és  ifjúsági  nap  keretében  az  őshonos
magyar kutyafajtákkal ismerkedhettek meg az érdeklődők. Szetmár István várpalotai tenyésztő
szakmai tudása és elkötelezettsége segítette a kutyafajták megismerését.
A Bizottság köszönetét fejezi ki a Bizottság Pappné Csővári Zsófiának a Thury-vár Nonprofit
Kft. ügyvezetőjének és Budai Lászlónak a Városi Könyvtár vezetőjének, hogy a szervezésben
és a program lebonyolításában segédkeztek. 

2015.  április  23-án  kerül  megrendezésre  Értéknap  rendezvényünk.  Az  Értéknapon  a  helyi
értéktárba felvett Pacsuné Fodor Sára munkássága mellet a Thury- vár történetéről készült film
is látható lesz.  A rendezvénnyel szeretné a bizottság a város lakóival megismertetni a bizottság
feladatát,  „mindennapi”  munkáját.  A kiállításon a  helyi  értékek bemutatására  is  lehetőséget
biztosítunk,  melynek  az  értékközvetítés  mellett  nem  titkolt  célja  az  is,  hogy  a  helyi  és
környékbeli piacképes termékek megjelenési lehetőséget kapjanak. 

A Várpalotai  Települési  Értéktár  Bizottság  2015.  április  hónapban  újra  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 . 

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.

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. április 13.

Galambos Szilvia
elnök

https://www.facebook.com/varpalotaiertekor

