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…… napirend 

 

B e s z á m o l ó 
Révfülöp Nagyközség képviselő-testülete 2019. november 18-i ülésére  

 

Tárgy: Beszámoló a Révfülöpi Értéktár Bizottság tevékenységéről. 
 

Készítette:    Miklós Tamás Értéktár Bizottság elnöke 

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 

Értéktárt, 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.) 

A bizottság tagjai társadalmi munkában látják el feladataikat. Révfülöp Nagyközség Képviselőtestülete 

2019. februári ülésén tárgyalta a Települési Értéktár beszámolóját. 

 

Az elmúlt időszakban végzett tevékenység 
 

1.) A Bizottság elkészítette és egyeztette a működéséhez kapcsolódó jogszabályok általi dokumentumokat. 

Ezek:  

• Felhívás Révfülöpi Értéktár megalakításáról. 

• ADATLAP – Javaslat a Révfülöpi Települési Értéktárba történő felvételéhez. 
 

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, de Helyi Értéktár 

aloldal nem került létrehozásra. 
 

3.) A bizottság elnöke nyilvános előadást szervezett a Révfülöpi Értéktár működéséről 2018. május 19-én a 

Honismereti Gyűjteményben. 
 

4.) A Révfülöpi „Települési Értéktár Bizottság” 2019. március 14-én tartotta ülését, ahol véleményezte az 

addig beérkezett értéktári javaslatokat, és a következő határozatokat hozta: 
 

 

 
 

5.) Interneten elérhető Révfülöpi Értéktár honlap aloldalt hoztunk létre, ahol hozzáférést biztosítottunk az 

értéktári információknak. Elérhetősége: 

http://pmiklostamas.hu/?page_id=1469  
 

6.) Az elfogadott helyi értékeket bemutató oldalt hoztunk létre. Ezek megtekinthetők: 

http://pmiklostamas.hu/?page_id=1504 

http://pmiklostamas.hu/?page_id=1519 

 

7.) „ÖN MIT JAVASOLNAA HELYI ÉRTÉKTÁRBA?” címmel tájékoztató felhívást írtunk, amely 

megjelent a Révfülöpi Képek, 2019. szeptemberi számában. 

http://www.revfulop.hu/magyar/revfulopi_kepek_ujsag_letoltheto_valtozat 

http://pmiklostamas.hu/?page_id=1469
http://pmiklostamas.hu/?page_id=1504
http://pmiklostamas.hu/?page_id=1519
http://www.revfulop.hu/magyar/revfulopi_kepek_ujsag_letoltheto_valtozat
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2. Az Révfülöpi „Települési Értéktár Bizottság” tervei: 
 

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

koztató és letölthető nyomtatványok, valamin a HELYI ÉRTÉKEK kerülnek bemutatásra. 
 

b.) Révfülöpi Értéktár Nap szervezése 2019. januárjában civil szervezetek bevonásával. 
 

c.) Tourinform iroda bekapcsolása a helyi értéktár információk terjesztésébe, illetve bemutatásába. 

 

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. E kezdeményezésnek nincs időhatára, értékekre találhatunk ismereteink 

bővülésével és új értékek is születhetnek. Ehhez kérjük és várjuk a képviselők javaslatait, segítő támogatá-

sát. 

 

Révfülöp, 2019. november 10.                    Miklós Tamás 

elnök 

 

 

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.) Révfülöp nagyközség önkormányzati honlapján Települési Értéktár oldalt hoz létre, amelyen el-

helyezi a Révfülöpi Értéktár Bizottság felhívását, dokumentumait, bemutatja a helyi értékeket, 

b.) lehetőséget biztosít a helyi Tourinform iroda marketingkommunikációs eszközein keresztül a 

helyi értékek széles körű nyilvános bemutatására. 

Felelős: Kondor Géza polgármester 

Határidő: folyamatos. 

 

 

 

 


