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Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 

2016. december 14-i ülésére 

 

 

 

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges. 

 

 

 

Tárgy:            Beszámoló a Várpalotai Települési Értéktár Bizottság működéséről- 2016. év 

 

Előterjesztő: Campanari-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 
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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 2016-os évre 

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 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolót! 

 

 

Várpalota,  2016. december 5. 

 
 

 

Campanari-Talabér Márta 

           polgármester



 

 

  

Várpalota Város Önkormányzati Határozati javaslat 

Képviselő-testülete 

8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39.  
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Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2016. december 14-i ülésén meghozta a 

következő határozatot: 

 

… / 2016. (XII. 14.) képviselő-testületi határozat: 

 

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Várpalotai Települési Értéktár 

Bizottság 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolót a határozat melléklete szerint 

elfogadja.  

 

 

Határidő a döntés megküldésére:  azonnal 

Felelős:    Campanari-Talabér Márta polgármester 

Végrehajtásban közreműködik: Bérczes Beáta jogi előadó 

 

 

Várpalota, 2016. december 14.  

 

 

 

 

          

 

   Campanari-Talabér Márta     dr. Ignácz Anita Éva 
  polgármester                              jegyző 

 



 

 

Melléklet a Képviselő-testület.../2016. (XII.14.) határozatához: 

 

 

Beszámoló 

a Várpalotai Települési Értéktár Bizottság 

tevékenységéről 

2016. január 1-től 2016. 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 következő186/2013. (X.03.) határozatot hozta:  

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 

Tagokok:   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.  

 

2015-ös év végén a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése – Megyei Értéktár 

Bizottsága levélben értesítette a helyi bizottságot, a felterjesztett előterjesztések hiánypótlása 

tekintetében, amelyet pótoltuk. Ezt követően meghívást kaptunk a Megyei Értéktár Bizottság 

február havi ülésére, ahol az előterjesztéseinkkel kapcsolatban a következő döntések születtek: 

– az Inotai római katolikus templomot 



 

 

– a Római kori halomsírok, Várpalota-Inota értéket 

– Szabó Vladimir történelmi pannóit 

– Thury György várkapitány dicső tetteit 

– a Várpalotai homokbányát 

– a Várpalotai longobárd sírmezőt 

 

felvette a Veszprém Megyei Értéktár  az értékei közé. 

 

A Természeti és Épített Környezet Szakbizottság március 18-án tartott ülésén tárgyalta a 

„Várpalotai vár XIV. századi világi témájú freskói” című javaslatot, azonban a Szakbizottság a 

Megyei Értéktárba való felvételt elbírálásában nem állapította meg illetékességét, és a 

felterjesztést a Kulturális Örökség Szakbizottságnak továbbította. 

 

Továbbá folyamatban van a Thury György várkapitány dicső tettei című előterjesztésünk 

bővítése, hiszen a Megyei Értéktár felterjesztette a Magyar Értéktár Hungarikum 

Bizottságának.  

 

A 2016-os évben a Települési Értéktár Bizottság is a Thury György Emlékév köré szervezte 

programjait.  

Ilyen volt például az Értéktár Nap, ahol számos környező település is bemutatta termékeit.  

 

A XV. Garda Fesztivál 2016-os rendezvényének díszvendége Várpalota volt, ahol a várpalotai 

értéktár bemutatkozó kiállítását megtekinthették az érdeklődők Tihanyban, a Németh László 

Művelődési Ház tetőterében. 

 

2016. november 25-én pedig a Veszprém Megyei Értékünnep „Minden közösségnek vannak 

értékei” című szakmai konferencia jegyében, ahol emléklapot vehetett át településünk 

képviselője a felterjesztett értékeinkért. 

 

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, 2016. december 05. 

 

 

         Galambos Szilvia 


