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Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 
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A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges. 

 

 

 

Tárgy:            Beszámoló a Várpalotai Települési Értéktár Bizottság működéséről- 2018. 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 2018-as 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 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolót! 

 

 

Várpalota,  2018. november 27. 

 
 

 

Campanari-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 2018. december 13-i ülésén meghozta a 

következő határozatot: 

 

… / 2018. (XII. 13.) képviselő-testületi határozat: 

 

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Várpalotai Települési Értéktár 

Bizottság 2018. 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, 2018. december 13.  

 

 

 

 

          

 

   Campanari-Talabér Márta     dr. Ignácz Anita Éva 

  polgármester                              jegyző 

 



 

 

Melléklet a Képviselő-testület 2018. (XII.13.) határozatához: 

 

 

Beszámoló 

a Várpalotai Települési Értéktár Bizottság 

tevékenységéről 

2018. január 1-től 2018. november 26-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 

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 2018-as évben a Települési Értéktár Bizottság a Krúdy Emlékév köré szervezte programjait.  

Ilyen volt például a 2018. május 13-án megrendezésre kerülő Értéktár Nap, ahol a számos 

környező település termékeit bemutató kiállítók mellett kiemelkedő szerepet kapott Krúdy 

Gyula emléke és korának felidézése. 



 

 

Az idei Értéktár Napnak a Thury-vár udvara adott otthont, ahol gasztroshow Bede Róberttel és 

Szőke Andrással, borkóstolóval, vasárnapi lakomával, kirakodóvásárral, velocipéd 

bemutatóval, gyerekjátékokkal várták az érdeklődőket 

 

A látogatókat kackiás verklis, cigányzene, kuplé szórakoztatta. 

A helyi felszolgálók pincérfutáson mérhették össze tudásukat. 

Az Értéktár napra összefogtak a belvárosi cukrászok és a gasztronómiai élmény fokozása 

érdekében készítettek egy-egy igazi palotai süteményt, amit mindenki megkóstolhatott:  

1. Öcsi Cukrászda: Palotai Álom 

2. Karamell Cukrászda: Krúdy Kocka 

3. Capuccino Cukrászda: Thury Szelet 

 

Az Értéktár Nap zárásaként a 2017. december 31-ig felvett értékek emlékplakett átadására 

került sor. 

 

A 2018-as évben is fontos volt, hogy minél több helyi értéket felkutassunk és ezeket az Értéktár 

Bizottság jóváhagyásával felvegyük a helyi Értéktárba. 

Az idei évben az Értéktár Bizottság 3 alkalommal ülésezett, minden alkalommal határozatképes 

volt. 

2018. március 12-én elfogadásra került a bizottság ütemterve, valamint döntés született arról, 

hogy az idei évben a Krúdy Emlékév lesz az Értéktár nap fő témája. 

A helyi értéktárba felterjesztésre és elfogadásra került: 

- Badacsony dűlői emlékhely 

- Badacsony dűlői pálinkafőző 

 

2018. május 04-én az Értéktár Nap részleteinek egyeztetésére ült össze a bizottság, majd, hat 

határozatot hozott, melyben helyi értékek közé került felvételre: 

- Baglyas hegy és Hideg völgy 

- Botton Shaker kennel 

- Inotai Hőerőmű hűtőtornyai 

- Inotai patak és két vízesése 

- Inotai vízmű 

- Loncsosi Bátor kennel 

 

2018. november 26-án a helyi értékek közé került felvételre: 

- Szeszák Mátyás inotai csont-, szaru- és fafaragó munkássága 

- Radics Mária asztala 

 

Valamint elfogadásra került az Értéktár Bizottság 2018. évi beszámolója. 

 

Összegzés 

 

Az adott szabályozási, finanszírozási környezetben, és személyi feltételek mellett, a Bizottság 

igyekezett a feladatait ellátni, céljait megvalósítani. 

A jövő évben is szeretnénk minél több helyi értéket felkutatni és megismertetni az emberekkel, 

valamint egy színvonalas, mindenki számára érdekes Értéktár napot szervezni. 

 

Várpalota, 2018. november 26. 

         Galambos Szilvia 



 

 

          elnök 


