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…… napirend 

B e s z á m o l ó 
Révfülöp Nagyközség képviselő-testülete 2018. november 5-i ülésére  

 

Tárgy: Beszámoló a Révfülöpi Értéktár Bizottság tevékenységéről. 
 

Készítette:    Miklós Tamás Értéktár Bizottság elnöke 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

Tárgyalja:  Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság 

Jogszabállyal nem ellentétes. 

Tóthné Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző. 

 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Révfülöp Nagyközség Képviselőtestülete 162/2015. (XII.14.) Kt. határozatával létrehozta a Települési 

Értéktárat, majd 20/2016. (II.15.) Kt. határozatával megválasztotta Révfülöp Nagyközség Önkormányzat 

Képviselő-testülete Települési Értéktár Bizottsága elnökének Miklós Tamást, alelnökének Papp Zoltán Ta-

mást, tagjának Török Pétert, Müller Mártont és Kovács Pétert. A képviselő-testület határozattal jóváhagyta a 

Települési Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatát (21/2016. (II.15.) Kt. hat.) 

 

1. Az elmúlt időszakban végzett tevékenység 
 

1.) A Bizottság elkészítette és egyeztette a működéséhez kapcsolódó dokumentumokat. Ezek:  

• Felhívás Révfülöpi Értéktár megalakításáról. 

• ADATLAP – Javaslat a Révfülöpi Települési Értéktárba történő felvételéhez. 

(A beszámoló mellékleteként csatoljuk és kérjük a tisztelt képviselőket, hogy esetleges javaslataikat jut-

tassák el a bizottsághoz, illetve tájékoztassák civil szervezeteket, lakosokat a javaslattétel lehetőségéről.) 
 

2.) Elkészítette az eljuttatta az önkormányzat honlapján megjelenítendő Helyi Értéktár aloldal tervét, szö-

vegét és mellékleteit. Ezek rövid időre az Aktuális hírek menüben megjelentek a honlapon. 
 

3.) A Révfülöpi Értéktár Bizottság 2016. október 10-i ülésén megtárgyalta és elfogadta a fenti dokumentu-

mokat, határozatot hozott azok széles körben való közzétételéről, valamint az értéktári információk terjesz-

téséről. 
 

4.) Ezt követően a Bizottság várta a javaslatokat, amelyek azonban nem érkeztek. A Bizottság tagjai számos 

révfülöpi értéket megneveztek, azonban javaslatokat nem kezdeményeztek, mivel első körben a lehető leg-

szélesebb körből várták a kezdeményezést. Közben az elnök tájékozódott más értéktári bizottságok működé-

séről, tevékenységéről, kiegészítette, bővítette a TAK anyagát. 
 

5.) Az információhiányt és a passzivitást látva a bizottság elnöke nyil-

vános előadást szervezett a Révfülöpi Értéktár működéséről 2018. 

május 19-én a Honismereti Gyűjteményben. 
 

6.) Elkészült a „Révfülöp Anno” (1898) című figyelemfelkeltő zenés 

videó (https://www.facebook.com/tamas.miklos.589/videos/1971303396234763/), 

amelyet a facebookon két hét alatt 3.500-an te-

kintettek meg. A film az értéktári előadáson is 

levetítésre került. 
 

7.) Időközben 1+1 előterjesztés érkezett a bizott-

sághoz, amelyeket rövidesen sorra kerülő nov-

emberi ülésén tárgyal meg. Várható civil szerve-

zeti helyi érték előterjesztés is amelynek benyúj-

tása folyamatban van. 

 

Képek az értéktári előadásról. 

https://www.facebook.com/tamas.miklos.589/videos/1971303396234763/
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2. Az értéktári bizottság tevékenységbővítésének lehetőségei 
 

Sajnos, a révfülöpi lakosokhoz – a helyi sajtó hiánya, a révfülöpi honlapon való rövid ideig tartó és ideig-

lenes információadás miatt – nem jutott el széles körben a kezdeményezésünk. A tájékoztató jelenleg sem 

olvasható, az adatlap nem tölthető le. Ezen helyzet megoldásához kérem a tisztelt képviselő-testület, és pol-

gármester úr segítségét. Ezek többek között a következők lehetnek: 
 

a.) Szórólap (tájékoztató) összeállítása és postai úton a révfülöpi lakosokhoz való eljuttatása. 
 

b.) Önkormányzati honlapon állandó (statikus) HELYI ÉRTÉKTÁR oldal létrehozása, amelyen a felhí-

vások, a letölthető adatlap, a dokumentumok, az előterjesztések és a döntések információi bármikor megte-

kinthetők. 
 

c.) A helyi civil szervezetek tájékoztatása levélben az értéktárba történő javaslattétel lehetőségéről. 
 

d.) Tourinform iroda bekapcsolása a helyi értéktár információk terjesztésébe. 

 

 

Tisztelt Képviselőtestület! 
 

A Települési Értéktár létrehozása, gondozása önként vállalt, közösségépítő és turisztikai tevékenység, 

amely a helyi (állandó és üdülőhelyi) polgárok javaslataiból kiindulva a „település arcát”, a Révfülöpről 

alkotott önképet fogja tükrözni. Kezdeményezésünknek nincs időhatára, de a közeljövőben szeretnénk konk-

rét eredményeket felmutatni. Ehhez kérjük és várjuk a képviselők javaslatait, segítő támogatását. 

 

Révfülöp, 2018. október 25.                     Miklós Tamás 

elnök 

Révfülöpi Értéktár Bizottság 

 

 

Határozati javaslat: 

1. Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete a Révfülöpi Értéktár Bizottság tevékenységéről szóló be-

számolót elfogadja / nem fogadja el.  

2. A Révfülöpi Értéktár Bizottság tevékenységét a következő módon támogatja: ……………………… 

 

Felelős: Kondor Géza polgármester 

Határidő: folyamatos. 



F E L H Í V Á S !  
 

Megalakult a Révfülöpi Települési Értéktár, várjuk a lakosok javaslatait! 
 

A Révfülöpi Települési Értéktár Bizottság az alábbi felhívás közzétételével kéri a révfülöpi 

polgárokat, civil és társadalmi szervezeteket, hogy lakókörnyezetükben a települési értéktárba 

felvételre érdemes nemzeti értékeket gyűjtsék össze, és javaslataikat terjesszék a Bizottság elé.  

A szakmai testület örömmel fogad minden ötletet, elképzelést, és köszönettel fogadja a révfülöpi 

lakosság támogató együttműködését. 
 

A Révfülöpi Települési Értéktár Bizottság munkáját a 2012. július 1-től hatályos magyar nemzeti 

értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény alapján végzi, melynek fő célja a magyar 

nemzeti értékek, és ezen belül a hungarikumok összegyűjtése, védelme, támogatása és megismertetése, 

ezzel is erősítve a nemzeti tudatot és gazdagságot. A törvény elfogadásával párhuzamosan országos, megyei 

és helyi szinten is szerveződik az a feltáró munka, amely a magyar értékek gyűjtését, megőrzését szolgálja. 

A települési értéktárak – így a Révfülöpi Települési Értéktár is – a nemzeti értékpiramis első lépcsőfokát 

alkotják.  

A Révfülöpi Települési Értéktár a nagyközség területén fellelhető nemzeti értékeket tartalmazó 

gyűjtemény lesz. Településünk közigazgatási területén fellelhető, illetve az itt létrehozott helyi érték 

felvételét a Révfülöpi Települési Értéktárba bárki írásban kezdeményezheti adatlap kitöltésével és 

visszaküldésével. 
A javaslatot postai úton, eletronikusan vagy személyesen is be lehet nyújtani a  

Révfülöpi Települési Értéktár Bizottság (8253 Révfülöp, Villa Filip tér 8.) 
A javaslattevő adatlap nyomtatvány letölthető: www.revfulop.hu oldalról. 

 

A Révfülöpi Települési Értéktár Bizottság a beérkezett javaslatok értékelését követően dönt a Révfülöpi 

Települési Értéktárba történő felvételről, vagy a felvétel elutasításáról. A település helyi jelentőséget 

meghaladó értékei a megyei értéktárakba, majd a Magyar Értéktárba juthatnak el. A Magyar Értéktárban 

nyilvántartott országos, vagy nemzetközi jelentőségű, a magyarságra jellemző tulajdonságával, 

egyediségével és minőségével a magyarság csúcsteljesítményének számító nemzeti értékekből a 

Hungarikum Bizottság választja ki a hungarikumokat, melyek a Hungarikumok Gyűjteményébe kerülnek.  
 

A helyi értékek szakterületenkénti kategóriái a következők: 
a) Agrár- és élelmiszergazdaság: az agrárium szellemi termékei és tárgyi javai - beleértve az erdészet, halászat, vadászat és 

állategészségügy területét -, különösen a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek, a borászat, továbbá az állat- és 

növényfajták. 

b) Egészség és életmód: a tudományos és népi megelőzés és gyógyászat, természetgyógyászat szellemi termékei és tárgyi 

javai, különösen a gyógyszerek, gyógynövények, gyógyhatású készítmények, gyógyvíz- és fürdőkultúra. 
c) Épített környezet: a környezettudatos építési munka eredményeként létrehozott, illetve elhatárolt épített része, amely 

elsődlegesen az egyéni és közösségi lét feltételeinek megteremtését szolgálja; valamint az embert körülvevő környezet 

fenntartásához kapcsolódó szellemi termékek. 

d) Ipari és műszaki megoldások: az ipari termelés – beleértve a kézműipart, kézművességet is – szellemi termékei és tárgyi 

javai, különösen az egyes technológiák, technikák, berendezés-, gép- és műszergyártás, műszaki eszközökkel végzett 

személy- és áruszállítás. 

e) Kulturális örökség: a kulturális örökség szellemi és tárgyi javai, különösen az irodalom, a tudomány, a népművészet és népi 

kézművesség, néprajz, filmművészet, iparművészet, képzőművészet, táncművészet és zeneművészet; továbbá a védett 

ingatlan értékei, különösen a nemzeti vagyon körébe tartozó, kiemelkedő értékű műemlékek és régészeti lelőhelyek, 

nemzeti és történelmi emlékhelyek, világörökségi helyszínek. 

f) Sport: a fizikai erőnlét és a szellemi teljesítőképesség megtartását, fejlesztését szolgáló, a szabadidő eltöltéseként kötetlenül 

vagy szervezett formában, illetve versenyszerűen végzett testedzés vagy szellemi sportágban kifejtett tevékenység, 
különösen a sportolói életművek és csúcsteljesítmények. 

g) Természeti környezet: az ember természetes környezetének tárgyi javai, különösen a fizikai és biológiai képződmények 

vagy képződménycsoportok, geológiai és geomorfológiai képződmények, természeti tájak, természeti területek, 

életközösségek és ökológiai rendszerek; valamint az embert körülvevő környezet fenntartásához kapcsolódó szellemi 

termékek. 

h) Turizmus és vendéglátás: a turizmus és a vendéglátás szellemi termékei és tárgyi javai, különösen a turisztikai attrakciók, 

szolgáltatások, a vendéglátóipari termékek, valamint a vendéglátás körébe tartozó étel- és italkészítési eljárások. 

 

Révfülöp, 2016. október 10. 

Miklós Tamás  

a Települési Értéktár Bizottság elnöke 

http://www.revfulop.hu/


ADATLAP – Javaslat a Révfülöpi Települési Értéktárba történő felvételéhez 
8253 Révfülöp, Villa Filip tér 8. ~ E-mail: hivatal@revfulop.hu ~ www.revfulop.hu  

 

I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 
 

1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: 

 
              
 

 

2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai: 

 
Név:               

 
Levelezési cím:             

 
Telefonszám:         E-mail cím:        

 
II. A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI 
 

1. A nemzeti érték megnevezése: 

              

              
 

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása (jelölje: X jellel.): 
 

 agrár- és élelmiszergazdaság   egészség és életmód  épített környezet 
 

 ipari és műszaki megoldások   kulturális örökség   sport 
 

 természeti környezet    turizmus 
 

3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye: 

_____________________________________

_____________________________________ 
 

4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik: 

_____________________________________ 
 

5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása: 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 
 

mailto:hivatal@revfulop.hu
http://www.revfulop.hu/


6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett: 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 
 

7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok, 

multimédiás források): 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 
 

7. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe: 

_____________________________________ 
 

III. MELLÉKLETEK (Kérjük csatolni!) 

1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális-dokumentációja. 

2. A Htv. 1. § (1) bekezdés j) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok, támogató és 

ajánló levelek. 

3. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó hozzájáruló 

nyilatkozat. 

 

 
Dátum:              

Aláírás 


