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TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 92/2013. (VI. 21.) sz. határozatával 
döntött arról, hogy a magyar nemzeti értékekről és hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. 
törvény, valamint a 114/2013. (IV. 16.) kormányrendelet vonatkozó rendelkezései alapján
létrehozza a települési értéktárat. Megválasztotta az értéktár bizottság tagjait, elfogadta az
értéktár működési feltételeit megalapozó dokumentumokat. 

A Tapolcai Települési Értéktár Bizottság (TTÉB) Szervezeti és Működési Szabályzata alapján „a 
bizottság félévente beszámol tevékenységéről Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testületének”.
Jelen beszámoló a 2015-ös év első félévében végzett munkáról ad tájékoztatást. 

 Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2015. február 20-i képviselő-testületi 
ülésén fogadta el az értéktár bizottság 2014. év második félévére vonatkozó
beszámolóját, és tekintettel a 2014. októberi önkormányzati választásokra, ekkor
választotta újra a bizottság tagjait is.

 A nyolc főre bővült bizottság a 2015. március 11-én 14.00 órai kezdettel tartott ülésén két 
napirendi pontot tárgyalt.

Elsőként Hoffner Tibor művelődésszervező, vidékfejlesztő, a települési értéktárak 
működéséről szóló előadásában azt mutatta be, hogy hogyan lehet és érdemes a 
fiatalokat bevonni az értékmegőrzésbe. Tájékoztatást adott a néhány éve létrejött 
„Pannon Értékőrök Ifjúsági Hálózat” munkájáról, elmondta, hogy a tapasztalatok alapján a 
határokon túl is nagy az érdeklődés a fiatalok értékfeltáró, értékgyűjtő munkáját 
szorgalmazó programok iránt.

Az eredmények azt jelzik, hogy nem szabad abbahagyni a megkezdett munkát, nagy
jelentőséget tulajdonít annak, hogy sikerült lerakni Taliándörögdön a „Veszprém Megyei 
Értékek Háza” alapját, ahol öt fiatal dolgozik kulturális közmunkásként.

A második napirendi pont keretében Pető Piroska okleveles környezetmérnök a települési 
értéktár bővítése céljából 2014. őszén elvégezett munkájáról adott tájékoztatást. 



Bemutatta az általa elkészített egyedi tájértékek listáját, amely Diszel településrész
tekintetében 32 db lakóépületet, 31 db kutat, 41 db pince-présház-hegyi épületet, 17 db
vallással kapcsolatos értéket, 31 db épített objektumot, 12 db természeti értéket és 1 db
hagyományt, szellemi értéket tartalmaz.

A vegyes ügyek keretében Orbán Tibor úr, a Tapolca Város Épített és Természeti
Környezetéért Közalapítvány elnöke felhívta a figyelmet arra, hogy a helyi értékként
nyilvántartott Víztorony állapota évről évre romlik, ezért kéri, hogy mielőbb történjen 
intézkedés a megmentése érdekében.

 Teljesítettük a Földművelésügyi Minisztérium Hungarikum főosztálya és a Veszprém 
Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Veszprém Megyei Értéktár Bizottsága által kért 
települési értéktárra vonatkozó adatszolgáltatást, melynek határideje 2015. június 3-a
volt.

 2015. július 2-án városunk adott helyszínt a Veszprém Megyei Önkormányzat és a
Földművelési Minisztérium által szervezett, a Hungarikum mozgalmat ismertető, 
népszerűsítő, megyei értékeket bemutató rendezvénynek, ahol a járás értéktárainak 
bemutatkozására is lehetőséget biztosítottak. A tapolcai értéktárba felvett értékekről 
Hangodi László és Hepp Tamás adott tájékoztatást.

 2015. augusztus 25-én rendezték a megyeháza Szent István termében a „Veszprém
Megyei Értéktár Ünnepét” ahol átadták a „Veszprém Megye Értéke” díjakat. A
rendezvényen Bakos György bizottsági elnök, Császár László bizottsági tag és Varga
Béláné, a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal dolgozója képviselte Tapolca városát.

 Az elmúlt időszakban Horváth Gábor, a Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület elnöke tett 
javaslatot a települési értéktárba történő felvételre. Ennek elbírálása a következő 
bizottsági ülés témája lesz, remélhetőleg addig még érkeznek újabb javaslatok is. 

Az elkövetkező időszakban a bizottságnak mérlegelni kell azt, hogy a települési értéktárba 
bekerült értékek közül melyeket tartja érdemesnek a megyei értéktárba történő felvételre, 
és természetesen gondoskodni kell azok felterjesztéséről. Emellett tovább kell „gyűjteni” 
településünk helyi értékeit is.
A Települési Értéktár Bizottság továbbra is várja a város lakóinak javaslatait, minden ötletet,
véleményt, elképzelést örömmel várunk, és köszönettel fogadunk.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati 
javaslatot elfogadni szíveskedjen.

HATÁROZATI JAVASLAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tapolcai 
Települési Értéktár Bizottság 2015. év első félévében végzett 
munkájáról szóló beszámolót elfogadja.
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