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4. napirend 

 

B e s z á m o l ó 
Révfülöp Nagyközség képviselő-testülete 2021. november 15-i ülésére  

 

Tárgy:    Beszámoló a Révfülöpi Értéktár Bizottság tevékenységéről 
 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

Készítette:    Miklós Tamás Értéktár Bizottság elnöke 

Jogszabállyal nem ellentétes. 

Dr. Szabó Tímea címzetes főjegyző 

 
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 Tamást,  

tagjának Török Pétert, Müller Mártont és Kovács Pétert.  

A képviselő-testület határozattal jóváhagyta a Települési Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Sza-

bályzatát (21/2016. (II.15.) Kt. hat.).  

A bizottság tagjai társadalmi munkában látják el feladatukat. A Települési Értéktár Bizottsága rendszere-

sen beszámol a helyi képviselő-testületnek végzett munkájáról. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A bizottság döntéseként jelenleg a Révfülöpi Értéktárba tartozik: 

• A Révfülöpi Honismereti Gyűjtemény (1/2019. 03. 14.) 

• A Révfülöpi Őszirózsa Nyugdíjasklub (2/2019. 03. 14.) 
 

2020. március 16-tól június közepéig, majd november 11-től 2021. nyaráig a covid járványveszély miatt 

elrendelt korlátozások miatt képviselő-testületi és bizottsági ülések sem voltak tarthatók. 

A Települési Értéktár Bizottság az elmúlt beszámoló óta két alkalommal került összehívásra: 

• 2020. március 11. (szerda) 

• 2020. július 29. (szerda) azonban, mindkét ülés a tagok többségének elmaradása miatt határozatlan-

képtelen maradt. 
 

A Települési Értéktár Bizottság újabb ülését 2021. novemberében tervezi. 

Jelenleg beadott, döntés elött álló értéktári előterjesztések: 

• Fülöpi templomrom (Luxné dr. Vincze Judit) 

• Hajóállomás kikötői épülete (Miklós Tamás)  
 

A covid járvány idején facebook oldalon felhívást tettünk közzé, 

amelynek során szondáztuk a véleményeket.  

A következő javaslatok érkezet helyi értéktárba történő felvételre: 

révfülöpi és ecséri templomrom, Ottava-villa, hajóállomás épüle-

te, Hullám épülete, Ibolya épülete, Semsey-kastély, kőkeresztek. 
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Ezek, valamint a további javaslatokat értékké nyilvánításához is azonban meg kell felelni a jogszabály által 

meghatározott formai követelményeknek, azaz nyomtatványon alátámasztani, indokolni kell az előterjesz-

tést. Ezek az értékek lehetnek természeti értékek, épített örökség, sport, agrár, ipari, kulturális örökség, tu-

rizmus tárgyi, szellemi vonatkozású helyi javai. 
 

Bár ilyenekben bővelkedünk, mégis a helyi kezdeményezőkészség igen alacsony, sem civil szervezetek, sem 

a közéletben aktívan résztvevők nem kezdeményeztek e témakörökben. (Annak ellenére, hogy sajtóhíradá-

sokban, előadásokon, honlapokon, facebookon stb. széles körben kértünk javaslatokat.) Ezért a Bizottság a 

következő ülésén a helyi értékek célzott összegyűjtési lehetőségeiről is tanácskozni fog. 

 

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, 2021. november 8.                    Miklós Tamás 

elnök 

 

 

Határozati javaslat: 

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

számolót elfogadja. 

Felelős: Kondor Géza polgármester 

Határidő: folyamatos. 

 

 

 

 


