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                                                      2. számú előterjesztés 
 

 Tájékoztató  
 

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. február 15-én tartandó ülésére 
a Kéthelyi Települési Értéktár Bizottság 2016. június 29-e óta végzett tevékenységéről 

 
 
 
Tisztelt Képviselő Testület! 
 
A 114/2013.(IV.16.) Kormányrendelet 3.§.(1) c. pontja félévenkénti tájékoztatási kötelezettséget 
ír elő a Települési Értéktár Bizottság számára. Ennek a kötelezettségünknek teszünk eleget e 
tájékoztató jelentés elkészítésével. 
A Települési Értéktár Bizottság megalakulása óta eltelt fél év alatt megtapasztaltuk, amit már a 
jogszabály megjelenésekor is sejteni lehetett, hogy a községekben, kisebb településeken, így 
nálunk, Kéthelyen is, csak széleskörű összefogással és szervező munkával, az értéktár iránti 
érdeklődés megteremtésével és folyamatos fenntartásával valósítható meg a települési értéktár 
létrehozása. 
Az értékek felismerése, felfedezése feltételezi a falu épített és kulturális örökségének, 
hagyományainak, természeti környezetének, gazdasági életének alapos ismeretét. Ebből 
következik, hogy a lakosság legszélesebb körének, valamint a településen élő, ahhoz kötődő 
szakemberek helyismeretére és szaktudására egyaránt szükség van a kormányrendelet által 
megfogalmazott hét szakterületi kategóriába sorolható valós, megőrzendő és védendő értékeink 
felismeréséhez. 
Az értékek leírása, a javaslattétel összeállítása jártasságot igényel a szakirodalom feldolgozásán 
alapuló írásos anyagok elkészítésében. Ebből a feladatból vállalt részt a Kéthelyért Egyesület.  
 
Szinte a Bizottság megalakulásával egy időben jelent meg az FM pályázata, a HUNG-2016 A 
nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, 
megőrzésének és gondozásának támogatására. A pályázat II. támogatási célja: A települési, 
tájegységi, értéktárak létrehozása már működő helyi települési értéktárak együttműködésével 
témakörben, Kéthelyi Települési Értéktár létrehozása Marcali város támogatásával címmel 
eszközök vásárlására (kamera, fényképezőgép) és rendezvények költségeire nyújtottunk be 
pályázatot. Pályázatunkat formai, vagy jogosultsági okokból elutasították. 
 
A Bizottság a beszámolási időszak alatti ülései:  

1.) 2016. június 29. 
A Bizottság megválasztotta az elnökét, Balla Mária személyében, és megbeszélte az 
aktuális feladatokat, és felkérte az elnököt a munkaterv- és  a pénzügyi terv elkészítésére. 

2.) 2016. július 12. 
     A Bizottság elfogadta az elnök által a 2016-os évre összeállított pénzügyi- és munkatervet. 

 
 A Bizottság megalakulása után aktuális feladatként elkészítette a községi honlapra és ott 
közzétette az értéktárral kapcsolatos tájékoztató anyagokat, letölthető nyomtatványokat.  
 
 
 



A vonatkozó jogszabályok előírják és bizottság is fontosnak tartja a lakosság folyamatos 
tájékoztatását a települési értéktár létrehozásával kapcsolatos teendőkről, az értéktár 
jelentőségéről, ezért próbáltunk egyfajta folyamatosságot tartani a tájékoztatásban és ehhez 
többféle lehetőséget kerestünk. 
 
A lakosság tájékoztatása tehát a következő módokon történt meg: 

- A www.kethely.hu honlapon elhelyezett tájékoztató anyagok a lakosság, az intézmények, 
közösségek számára folyamatosan rendelkezésre állnak. 
- Az ősz folyamán a falu területén található hirdetőtáblákon szintén elhelyeztünk a 
javaslattételre felhívó plakátokat. 
- A Kéthelyen c. lap 2016/3-as számában ugyancsak közzétettük a javaslattételi felhívást. 

    - A bizottság elnöke december 8-án Fedezzük fel értékeinket, avagy hogyan készül a Kéthelyi 
Települési Értéktár címmel előadást tartott a Művelődési Házban. Az előadás kitért a jogi 
szabályozásra, az értéktár mibenlétére, a javaslattétel módjára, valamint ismertette a decemberig 
beérkezett, a bizottság elé kerülő javaslatokat is. Az előadáshoz tartozott egy, a Községi 
Könyvtárban megrendezett kiállítás is, amely képekkel és leírásokkal bemutatja azokat az   
értékeket, amelyek a döntéshozatalra a bizottság elé kerültek. 

  
3.) 2017. január 31. 
    a.) A Bizottság megtárgyalta a Kéthelyi Települési Értéktárhoz Molnár Balázs 
polgármesternek benyújtott javaslatokat, és döntött a javaslatokban leírt értékek felvételéről a 
Települési Értéktárba. A Bizottság négy értéknek a települési értéktáron túlmutató jelentőségük 
miatt határozott azok Somogy Megyei Értéktárba történő felterjesztéséről is.  
     b.) A Bizottság elfogadta 2017-es évre szóló munkatervet és pénzügyi tervét.  
 
Az Értéktár Bizottság a 2012.évi XXX. 3. fej.3.§. 2. pontjában megfogalmazottak szerint köteles 
megküldeni a Somogy Megyei Értéktár Bizottság részére a Települési Értéktárba felvett nemzeti 
értékek dokumentációját (javaslattéti űrlapok, képanyag, támogatói nyilatkozatok, képanyag 
felhasználási nyilatkozatai, határozatok) elektronikus formában. E feladat előkészítése a 2017. 
I.31-én elfogadott nemzeti értékek tekintetében jelenleg folyamatban van.  
Ugyanígy folyamatban van a Bizottság határozatainak és az elfogadott értékeknek a községi 
honlapon való közzététel, valamint a javaslattevő személyek értesítése a Bizottság döntéseiről. 
Határidő: 2017. 02.28. 
 
A Bizottság nevében szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki az elmúlt időszakban 
munkájával segítette a tevékenységünket.  
 
Kéthely, 2017. február 7. 
 
 
 
 
  
                                                                                          Balla Mária 
                                                                               a Települési Értéktár Bizottság  
                                                                                             elnöke 

http://www.kethely.hu/

