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…… napirend 

B e s z á m o l ó 
Révfülöp Nagyközség képviselő-testülete 2019. február 11-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! 
 

Képviselő-testületünk múlt év novemberében tárgyalta a bizottság tevékenységével kapcsolatos előter-

jesztést. Azóta előrelépés nem történt, mivel december és január folyamán települési programokra, rendkí-

vüli bizottsági (6) és testületi (6) és közös testületi (1) ülésekre került sor. A Települési Értéktár bizottság 

összehívását, a jegyzőkönyv vezetését a hivatal végzi, hasonlóan a többi bizottság üléséhez. Figyelembe 

véve a hivatal leterheltségét, nyitva tartását, a karácsonyi és újévi ünnepeket valamint, hogy előzetes ülés-

időpont egyeztetés során többen jelezték elfoglaltságukat, ezért a bizottság összehívását a Révfülöpi Téli 

Esték rendezvénysorozat utáni időpontra halasztottuk. Ugyanakkor csatolva megküldöm az Önkormányzati 

honlap értéktári oldalán közzétenni kért és a bizottság által elfogadott értéktári felhívást és adatlapot, vala-

mint azok elhelyezési leírását. 

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, 2019. február 1.                     Miklós Tamás 

elnök 

Révfülöpi Értéktár Bizottság 

 

 

Határozati javaslat: 

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

számolót elfogadja. 

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

a.) az önkormányzati honlapon Települési Értéktár oldalt hoz létre, amelyen elhelyezi a Révfü-

löpi Értéktár Bizottság felhívását, adatlapját, dokumentumait, 

b.) szórólapon, vagy a Révfülöpi Képek helyi lapban tájékoztatja a település lakóit a Révfülöpi 

Értéktár Bizottság működéséről, a javalattétel lehetőségéről. 

 

Felelős: Kondor Géza polgármester 

Határidő: folyamatos. 


