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E L Ő T E R J E S Z T É S 
a Képviselő-testület 2016. december 16-i nyilvános ülésére 

Tárgy: Beszámoló a Tapolcai Települési Értéktár Bizottság 2016. évben
végzett munkájáról

Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

Előkészítette: dr. Décsey Sándor, TTÉB elnöke,
Önkormányzati és Igazgatási iroda
Varga Béláné közoktatási referens

Megtárgyalja: Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság
Humán Bizottság

Meghívandók: Orbán Tibor - Tapolca Város Épített és Természeti Környezetéért
Közalapítvány Elnöke,

 Benács Lajos - Tapolcai Városszépítő Egyesület Elnöke 
Horváth Gábor - Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület Elnöke

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékekről és a 
hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény, valamint a magyar nemzeti értékek és
hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV.16.) Korm. rendelet alapján létrehozta a
Tapolcai Települési Értéktár Bizottságot (továbbiakban: TTÉB), továbbá elfogadta a Tapolcai
Települési Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatát. 

A Szervezeti és Működési Szabályzat alapján a bizottság köteles beszámolni működéséről 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének.  

A fentiekre tekintettel, a 2016. első félévében végzett munkát az alábbiakban foglalom 
össze:

A bizottság 2016. első félévében egy ülést tartott, melyen Horváth Gábor, a Tapolcai Honvéd 
Kulturális Egyesület Elnöke, valamint Bakos György önkormányzati képviselő javaslatait 
tárgyalta.

Horvát Gábor, a Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület Elnöke által a települési értéktárba
felvételre javasolt nemzeti értékek:

1. Első Világháborús Katonai Parcella  
A javaslattal kapcsolatban Décsey Sándor bizottsági elnök megjegyezte, hogy Tapolca
Város Önkormányzata épített és természeti környezet helyi védelméről szóló 11/2010. 
(VI. 21.) rendeletében a helyi érték Első Világháború Hősi Halottainak Emlékoszlopai
elnevezéssel szerepel, ezért kéri, hogy a továbbiakban ezt az elnevezést használják.



2. Aradi Emlékoszlop
A nemzeti érték önkormányzati rendeletben használt elnevezése: Aradi Vértanúk és
Batthány Lajos Emlékműve, ez esetben is az a javaslat született, hogy a rendeletben
elfogadott elnevezéssel szerepeljen a nemzeti érték az értéktárban.
Hangodi László felhívta a bizottsági tagok figyelmét arra, hogy az emlékoszlopon a 12
honvéd főtiszt névsorában súlyos helyesírási hibák vannak. Amíg a hibák valamilyen 
formában nem kerülnek javításra ezen emlékoszlopon, az értéktárba való felvételét,
mint történész, nem tudja támogatni.

3. Hősök szobra 
E nemzeti érték esetében is fennáll a korábbiakban említett helyzet, mely szerint az
önkormányzati rendelet alapján a helyes elnevezés: Első Világháborús Emlékmű. 
A bizottság egyetértett a javaslattevővel abban, hogy az érték megyei értéktárba 
történő felvétele is indokolt, hisz egy olyan alkotásról van szó, ami nem csak Tapolca 
közvetlen környékén, hanem a Balaton-felvidéken is ritka, művészi kivitelezésű 
emlékmű. 

4. Második Világháborús Katonai Emlékpark
Az emlékparkban nem csak Tapolca város és Tapolca helyőrség II. világháborúban hősi 
halált halt katonái kaptak nevesítve emlékjelet és emlékoszlopot, hanem Tapolca
környékén és Tapolca ”egén” életüket vesztett, akkor ellenséges szovjet, amerikai,
illetve a fő szövetségesek közül a német katonák is.  
Az emlékmű esetében is felmerült, hogy számtalan elírást, tévedést tartalmaz, ezért 
addig, míg a hibákat nem javítják ki, nem javasolják a megyei értéktárba.

5. Helyőrségi Emlékpark 
A bizottsági tagok közül többen is sajnálattal jegyezték meg, hogy kieső helyen található 
az emlékpark, ezért a látogatottsága alacsony. Egyetértettek abban, hogy
„frekventáltabb” helyre kellene telepíteni, vagy javítani szükséges a
megközelíthetőségét. 

Bakos György Önkormányzati Képviselő a diszeli városrészben található, országos hírű 
magángyűjteményt javasolta felvételre: 

1. Első Magyar Látványtár Kiállítóháza 
A javaslat a nemzeti érték települési és megyei értéktárba történő felvételére is 
vonatkozott, amit a bizottság elfogadott.

A hosszas egyeztetést követően az alábbi értékek települési értéktárba történő felvételéről 
döntött a bizottság:

 Első Világháború Hősi Halottainak Emlékoszlopai 

 Első Világháborús Emlékmű 

 Második Világháborús Katonai Emlékpark

 Helyőrségi Emlékpark 

 Első Magyar Látványtár Kiállítóháza 



A Bizottság döntött a megyei értéktárba történő javaslatokról is, mely szerint az 

 Első Magyar Látványtár Kiállítóháza, 

 Első Világháborús Emlékmű, valamint a települési értéktárban már szereplő 

 Tapolcai Malom-tó és Környéke és a

 Tapolcai Tavasbarlang megyei értéktárba történő felvételét érdemesnek tartja. 

A TTÉB a Tapolcai Tavasbarlang Magyar Értéktárba történő felterjesztését is kérte a Megyei 
Értéktár Bizottságtól.

A jogszabályi előírásoknak és szakmai követelményeknek megfelelő javaslatok kidolgozása, 
és megyei értéktárba való megküldésük megtörtént.

A bizottság ezúton is kéri Tapolca Város Önkormányzata képviselő-testülete támogatását 
abban, hogy az egyes nemzeti értékek esetében felsorolt hiányosságok kijavítása mielőbb 
megtörténjen.

A második félévben a TTÉB ülést nem tartott.

Meg kell azt is jegyezni, hogy sajnos a városban a „javaslattételi” aktivitás továbbra is
alacsony. Ezen változtatni szeretnénk, a helyi médiában (TV, újság) és az online felületeken
történő intenzívebb megjelenéssel, valamint az Értéktár "reklámozásával". 

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 2016. évben végzett
munkájáról szóló beszámolót elfogadja.

Tapolca, 2016. december 7.

Dobó Zoltán
polgármester


