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félévében végzett munkájáról

Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

Előkészítette: dr. Décsey Sándor, TTÉB elnöke
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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 2015-ös év második félévében végzett munkáról ad tájékoztatást.

Az elmúlt időszakban több, a Hungarikum mozgalmat ismertető, népszerűsítő 
rendezvénynek is részese volt Tapolca, melyek közül kettőt mindenképpen meg kell említeni: 

 2015. július 2-án városunk biztosított helyszínt a Veszprém Megyei Önkormányzat és
a Földművelési Minisztérium által szervezett, megyei értékeket bemutató 
rendezvénynek. A program keretében Mihalcsik Márta, a Nemzeti Művelődési Intézet 
Veszprém Megyei Irodájának módszertani referense, az értékgyűjtés, értékőrzés 
módszertanáról tartott előadást. Az előadást követően, a járás értéktárainak 
bemutatkozására is lehetőséget biztosítottak. A tapolcai értéktárba felvett értékekről 
Hangodi László és Hepp Tamás adott tájékoztatást.

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

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



A Települési Értéktárba történő felvételre Horváth Gábor, a Tapolcai Honvéd Kulturális 
Egyesület elnöke részéről érkezett javaslat, melynek elbírálása a következő időszak feladatai 
közé tartozik. Meg kell azonban jegyezni, hogy sajnos a városban a „javaslattételi” aktivitás
nagyon alacsony. Ezen változtatni szeretnénk, a helyi médiában (TV, újság) és az online
felületeken történő intenzívebb megjelenéssel, valamint az Értéktár "reklámozásával". 

2015. második félévében megkezdődött az előkészítése annak, hogy a Tapolcai Települési 
Értéktárba felvett helyi értékek közül az arra érdemeseket a Bizottság javasolja a megyei
értéktárba történő felvételre. A jogszabályi előírásoknak és szakmai követelményeknek 
megfelelő, városunkhoz méltó javaslatok kidolgozása folyamatban van, azokról a bizottság a 
következő ülésén hoz döntést. 

Tisztelt Képviselő-testület! 
A 2015. október 30-i nyilvános Képviselő-testületi ülésen Bakos György úr, a TTÉB elnöke 
lemondott elnöki tisztéről. Ugyanezen az ülésen Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete a 173/2015. (X.30.) határozatával az Értéktár Bizottság Elnöki feladatainak további
ellátásával dr. Décsey Sándort bízta meg.

Bakos György képviselő úrnak ismételten köszönjük az értéktár bizottságban végzett elnöki 
munkáját, és mint bizottsági tag, továbbra is számítunk az együttműködésére és segítségére. 

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
második félévében végzett munkájáról szóló
beszámolót elfogadja.

Tapolca, 2016. március 9.

Dobó Zoltán
polgármester


