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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 
élni kíván a települési értéktár létrehozásának lehetőségével. 
 
A Képviselő-testület a 26/2014. (II. 14.) határozatában megválasztotta a Tapolcai Települési 
Értéktár Bizottság (továbbiakban: TTÉB) tagjait és elfogadta a bizottság Szervezeti és 
Működési Szabályzatát.  
 
Az SZMSZ alapján a bizottság az üléseit szükség szerint, de legalább évente kétszer, minden 
év januárjában és júliusában tartja, és félévente, legkésőbb a félévet követő hónap utolsó 
napjáig (január 31. és július 31.) beszámol tevékenységéről Tapolca Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének. 
 
Tekintettel arra, hogy a bizottság csak májusban tudta megkezdeni a munkát, a júliusi 
beszámolási időpontot, szeptemberre, a jelenlegi testületi ülésre halasztotta.  
 
Az elmúlt, közel féléves tevékenység az alábbiakban foglalható össze: 
 
A Tapolcai Települési Értéktár Bizottság az első ülését 2014. május 13-án tartotta. Az ülésen 
tanácskozási joggal vett részt Császár László - polgármester, Ughy Jenőné - jegyző, Orbán 
Tibor – Tapolca Város Épített és Természeti Környezetért Közalapítvány elnöke, Hangodi 
László – történész, muzeológus, és Bajner Imre a Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola 
igazgatója. A meghívottak véleményükkel, javaslataikkal segítették a bizottság munkáját, 
ezért a továbbiakban is számítunk a szakértelmükre. 
A honlapon megjelenő felhívásra - a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet 1. mellékletében 
megfogalmazottak alapján - két javaslat érkezett. 
 
Az egyik Hepp Tamás szabadalmi oltalommal védett mustárkülönlegessége, a másik pedig 
Papp József, közel 60 éves, ma is működő filmvetítő gépe.  



Az SZMSZ-ben megfogalmazottaknak megfelelően a bizottság a döntését és javaslatát 
határozat formájában hozta meg, mely alapján Hepp Tamás „Mustár, valamint édes must és 
/vagy aszúesszencia alkalmazása mustárkészítésre” szabadalmi oltalommal védett 
élelmiszeripari termékét felvette a települési értéktárba.  
 
A Papp József által javasolt „Korabeli filmvetítő” települési értéktárba történő felvételét a 
bizottság elutasította. A javaslattevő felajánlotta a városnak e technikatörténetileg muzeális 
értéket képviselő gépet, Hangodi László muzeológus segítségével a filmvetítő látványraktári 
bemutatóhelyen történő elhelyezéséről intézkednek. A kapcsolatfelvétel és az ügyintézés 
folyamatban van. 
 
A bizottság döntését a város honlapján közzétettük. 
 
Az első bizottsági ülésen többen hangot adtak azon véleményüknek, hogy folytatni kell az 
értéktár „feltöltését.” Tapolca Város nagyon sok olyan nemzeti értékkel rendelkezik, 
melynek a települési értéktárba történő felvétele indokolt lenne.  
 
A bizottsági ülést követő ismételt felhívásra két civil szervezet élt javaslattal. 
 
A Tapolcai Városszépítő Egyesület a „természeti környezet” kategóriába a hazánkban 
egyedül a Szent-György-hegyen fellelhető Cselling páfrány, az „épített környezet” 
szakterületre a Tapolcai „Alsó-tó” mellett épített Szentkút, a „kulturális örökségek” körében 
pedig Baumberg Gabriella bronz mellszobrának felvételét tartotta érdemesnek. 
 
Folyamatban van Tapolca Város Épített- és Természeti Értékeiért Alapítvány javaslatainak 
bizottsági tárgyalásra történő előkészítése is. Ők a Képviselő-testület által már korábban 
jóváhagyott „megőrizendő értékeink” közül a”természeti kategóriába” a Templom dombot 
és a Tapolcai Tavasbarlangot, a „kulturális örökségek” körébe a „Diszeli Gyepűtiprást” és a II. 
Világháborúban elesett hősök parkját, az „ipari és műszaki megoldások” kategóriába a 
Víztornyot, az „épített környezet”szakterületre pedig a Hősök terét javasolták felvételre. 
 
Ezen javaslatok elbírálása a következő bizottsági ülés tárgyát képezik.  
 
Tapolca Város vezetése és a bizottság számára is fontos és igen nagy jelentőséggel bír az, 
hogy a város lakóinak lehetőséget nyújtson abban, hogy a kérdést a saját szemszögükből 
vizsgálva, és javaslataikat elénk terjesztve a segítségünkre lehessenek egy különleges, 
valóban városunkra jellemző értéktár létrehozásában. 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 2014. év első félévében végzett 
munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 

Tapolca, 2014. szeptember 11. 
 
       Császár László 
        polgármester 
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