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B e s z á m o l ó 
Révfülöp Nagyközség képviselő-testülete 2022. május 31-i ülésére  

 

Tárgy:    Beszámoló a Révfülöpi Értéktár Bizottság tevékenységéről 
 

Előterjesztő: Miklós Tamás Értéktár Bizottság elnöke 

Jogszabállyal nem ellentétes. 

Dr. Szabó Tímea címzetes főjegyző 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 

 

I. Előzmények 
 

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 Szabályzatát 

(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. Utoljára erre a képviselőtestület 2021. dec-

emberi ülésén került sor. 

A bizottság döntéseként jelenleg a Révfülöpi Értéktárba tartozik: 

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

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

•  A Fülöpi templomrom (3/2021. 12. 08) 

•  A révfülöpi hajóállomás - kikötő épülete (4/2021. 12. 08) 

•  A Révfülöp - Balatonboglár Balaton átúszó verseny (5/2021. 12. 08) 

 

II. Aktuális helyzet 
 

A helyi Települési Értéktár Bizottság 2021. december 8-i ülésén a helyi értékek számbavételének felgyorsí-

tásáról határozott. Ezt, illetve a munkavégzés támogatását a képviselő-testület is megerősítette decemberi 

ülésén. Ennek érdekében a bizottság: 

1.  Összeállította a helyi értékvédelemre javasolt értékek listáját. 

2.  A Covid-járvány miatti korlátozások miatt elmaradt települési rendezvény helyett 2022. január 28-án 

Kovács Péter közreműködésével és segítségével egy 20 perces filmet készítettünk, amelyben az Ér-

téktár Bizottság elnöke Miklós Tamás és tagja, Török Péter nyújtott tájékoztatást az Értéktárba már 

felvett helyi értékekről, az értékek meghatározásáról, a javaslattétel lehetőségeiről és módjáról. 

https://www.facebook.com/367481226920261/videos/897157298350440  

3. Mindezek alapján jelenleg, május 17-ig a bizottsághoz a következő értékké nyilvánítási előterjeszté-

sek érkeztek be, és várnak elbírálásra: 

• Révfülöpi országúti kőkereszt  

• Révfülöpi Millenniumi kilátó  

• Révfülöpi Szigeti strand 

• Czigány Károly emlékmű  

• Czigány Károly életműve  

• Ottava-emlékmű/I. világháborús emlékmű  

• Pincekiállítás (Miklós Tamás) 

• Tóparti Galéria (Miklós Tamás) 

Az Értéktár Bizottság következő ülését június első felében tervezi megtartani. 

https://www.facebook.com/367481226920261/videos/897157298350440
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4. Az előkészítő munkánk eredményeként a következő érték-előterjesztések kidolgozása folyik:  

• Ottava-villa épülete  

• Hullám épülete 

• Ibolya épülete  

• Semsey-kastély épülete  

• Révfülöpi platánfasor 

• Révfülöpi Rózsakert 

• Villa Filip honismereti közlöny 

• Révfülöp Blues Fesztivál  

• Révfülöpi Country Music Fest  

• Nagy Lajos népi író és költő szellemi öröksége  

• Révfülöpi Honismereti Füzetek kiadványsorozat (9 kötet)  

• Révfülöp Anno kiadványsorozat (2 kötet)  

• „Hajóelsüllyesztők”/megmentők emléktáblája (Pattantyús József alkotása)  

 

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, 2022. május 18.  

                              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. 

 

 
 

Kovács Péter Értéktár Bizottsági tagunk által tervezett logó a helyi értékekről szóló filmben. 

 


