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TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 
 
 

A Tapolcai Települési Értéktár Bizottság (TTÉB) Szervezeti és Működési Szabályzatában 
foglaltak alapján a Bizottságnak félévente be kell számolnia tevékenységéről Tapolca Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének.  
 
Jelen beszámoló a 2017-es év második félévében végzett munkáról ad tájékoztatást. 
 
A Tapolcai Települési Értéktár Bizottság 2017. második félévében egy ülést tartott, melyen az 
alábbi négy érték felvételét tárgyalták:  
 

1. Batsányi János költő munkássága 

A Tapolcai Települési Értéktár Bizottság a „Batsányi János Költő munkássága” nemzeti érték 
települési értéktárba történő felvételével, valamint a Veszprém Megyei Értéktárba való 
felterjesztésével egyetértett. 

 
2.  Marton László szobrászművész munkássága  

A Tapolcai Települési Értéktár Bizottság a „Marton László szobrászművész munkássága” 
nemzeti érték települési értéktárba történő felvételével, valamint a Veszprém Megyei 
Értéktárba való felterjesztésével egyetértett. 
A gyűjtemény gondozójának értesítése megtörtént.  
 
 
 



 
3. A tapolcai szabók céhkorsója  

Nagyméretű, igen mívesen kivitelezett korsóról, edényről van szó, ami Tapolcán egyedi, ezért 
a Tapolcai Települési Értéktár Bizottság „A tapolcai szabók céhkorsója” nemzeti érték 
települési értéktárba történő felvételével egyetértett. 
 

4. A tapolcai mészárosok céhládája 

A múzeum tulajdonába egy nagylelkű felajánlásnak köszönhetően került, számos egyéb 
céhes, tapolcai településtörténeti dokumentummal együtt.  
A Tapolcai Települési Értéktár Bizottság „A tapolcai mészárosok céhládája” nemzeti érték 
települési értéktárba történő felvételével egyetértett. 
 
Az elmúlt időszakban négy értéket terjesztett fel a bizottság a megyei értéktárba: A 
természeti környezet kategóriában a Tapolcai tavasbarlang és a Tapolcai malom tó és 
környéke, a kulturális örökség kategóriában pedig a Tapolcai első világháborús emlékmű és 
az Első Magyar Látványtár kiállítóház szerepelt. 
 
2017. februárjában volt a megyei értéktár bizottságnak az az ülése, ahol tárgyaltak erről a 
négy javaslatról, és a Tavasbarlang, illetve a Malom-tó és környéke bekerült a megyei 
értéktárba. Meg kell jegyezni, hogy a megyei értéktárba az idei évben 10 új érték került, 
közülük a kettő tapolcai. (a megyei értéktárban 58 érték található jelenleg) A másik két érték 
esetében aggályait fejezte ki a megye értéktár bizottság, és úgy döntöttek, hogy helyszíni 
szemlét követően döntenek felvételükről.  
Miután a megyei értéktár bizottság eddig nem jelezte, hogy mikor látogatnak el Tapolcára, 
ezért az a javaslat született, hogy írásban, hivatalos úton kezdeményezzük a megyei értéktár 
bizottság meghívását a városba. 
 
Időközben a megyei értéktár bizottság 2018. február 15-i ülésén döntést hozott az egy évvel 
korábban elbírálásra nem került két javaslatunkról. Tették mindezt a javasolt helyszíni 
szemle mellőzésével, valamint úgy, hogy a bizottság ülésére minket, mint felterjesztőt nem 
hívtak meg. Így nem tudunk javaslataink mellett érvelni. Az Első Magyar Látványtár 
kiállítóháza végül felkerült a megyei értékek listájára. Az Első világháborús emlékművünk 
bekerülését ugyanakkor a megyei bizottság elutasította. Sajnálatos, hogy a bizottság tagjait 
sem mi, sem a Laczkó Dezső megyei hatókörű városi múzeum művészettörténészének 
szakvéleménye nem tudta meggyőzni. 
 
Alsóörsön rendezték a II. Megyei Értéktár Értékünnep című rendezvényt 2017. november 24-
én, ahol a tíz, 2017-ben a megyei értéktárba bekerült értéknek elismerést adtak át. Az 
elismerésként átadott emléktáblákat a megyei értéktárba felvett értékeken elhelyeztük. 
 
A megyei értéktár bizottsággal egyetértve megkezdtük a tapolcai tavasbarlang, valamint a 
Malom-tó és környéke értékek javaslatának előkészítését a nemzeti értéktárba történő 
felvételre, oly módon, hogy a Tapolcai Települési Értéktár Bizottság a Tapolcai alatti 
barlangrendszert, illetve a Tavasbarlangot egyben javasolja a kiemelt nemzeti értékek közé 
felvételre. A megyei értéktár bizottság 2018. február 15-ei ülésén döntött arról, hogy a 
Tapolcai tavasbarlangot, valamint a Malom-tó és környékét külön-külön javasolja felvételre a 



Magyar Értéktár természeti környezet szakterületi kategóriájába. Sajnos meghívás és 
értesítés hiányában a két érték együttes javaslata mellett sem volt lehetőségünk érveli. 
 
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 2017. év második félévi munkájáról 
szóló beszámolót elfogadja. 

 
  

Tapolca, 2018. április 25. 
 
       Dobó Zoltán 
       polgármester 
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