


















___________________________________________________________________   
www.vot.hu                www.vot.hu                www.vot.hu 

 

 

 

Tárgy: Meghívó 
Ikt.sz.: 16/4-7/2019 
Ügyintéző: Szarvas Irén 
 
 

MEGHÍVÓ 

 
 
Tisztelettel meghívom a Völgységi Értéktár Bizottság (VÉB) ülésére. 
 

 

Az ülés ideje: 2019. április 30. kedd 15 órától 

 helye: Városháza II. emeleti (Torony) tárgyaló (Bonyhád, Széchenyi tér 12.) 
 

 

Az ülés napirendi pontjai: 
 

1) „A Völgység nemzeti értékei fotókon szóróanyagon és a világhálón” HUNG-2018 

pályázat fotóanyagának és szórólapjának bemutatása 

2) A térség települési értéktáraival kibővített munkamegbeszélés 

3) A következő ülés időpontjának és felterjesztendő értékek megbeszélése 

4) Egyebek 

 

Bonyhád, 2019. április 15. 

 

       Tisztelettel: dr. Szőts Zoltán sk. 
         a VÉB elnöke 
 
 
A meghívót kapják: 
 

1. Filóné Ferencz Ibolya, Bonyhád polgármestere 
2. Szabó Tibor, Bonyhád alpolgármestere 
3. Karl Béla, Nagymányok polgármestere 
4. Sziebert Éva, Váralja polgármestere 
5. László Attila, Závod polgármestere 
6. Takács László, Grábóc polgármestere 
7. dr. Puskásné dr. Szeghy Petra jegyző 
8. dr. Klausz Judit jegyző 
9. dr. Márton Antal aljegyző 
10. dr. Hoffmann Adél jegyző 
11. Réger Balázs 
12. Ritzel Zoltán 

Völgységi Önkormányzatok Társulása 

Bonyhád, Széchenyi tér 12.  7151 Bonyhád, Pf.: 56 
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13. Jáhn Jánosné 
14. Szabó Béláné 
15. Bálint János 
16. Kult Imréné 
17. Miszler Zoltán 
18. Köhlerné Koch Ilona 
19. Stallenberger József 
20. Erős Beáta 
21. Farkas Mónika 
22. Bischof Tamás 
23. Biró Anita 
24. Agrárminisztérium 
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Munkamegbeszélés települési értéktárak részvételével
Értéktár működtetésének tapasztalatai

_________________________________________________________________

Bonyhád, 2019. április 30.

Völgységi Önkormányzatok 
Társulása
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1. Értéktárak a Völgységben 

❖ Grábóci Települési Értéktár 
Bizottság – 2013.10.31.

❖ Váraljai Értéktár Bizottság –
2014.02.26.

❖ Bonyhádi Települési Értéktár 
Bizottság (BTÉB) –
2014.03.07.

❖ Völgységi Értéktár Bizottság 
(VÉB) – 2015.02.06.

❖ Závodi települési Értéktár 
Bizottság – 2015.06.25. (?)

❖ Nagymányoki Értéktár 
Bizottság (NÉB) – 2017.09.28.
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A VÖT szolgáltatásközpontú feladatellátása

A Társulás szervezeti és 
pénzügyi működtetése
A Tanács munkájának 
előkészítése, dokumentálása
Adatszolgáltatás, statisztika
Völgységi Értéktár Bizottság 
működtetése, dokumentálása
A Völgységi Tájegységi 
Értéktár kezelése
Települések közötti 
koordináció: térségi 
rendezvénynaptár, 
rendezvénysátor ügyintézése
Területfejlesztéssel 
kapcsolatos feladatok ellátása

Központi háziorvosi ügyelet
működtetésével kapcsolatos

feladatok (20 település)

Belső ellenőrzési feladatok

ellátása (16 település)

A fogyatékossággal együtt élő
személyek nappali ellátása
(„Együtt 1 másért” Nappali

Foglalkoztató)

Völgységi hírlevél közérdekű
információs lap kiadása (16

település)

TAGOK 1 TAGOK 2 TAGOK 3

Bonyhádi Gondozási Központ
intézményfenntartói
feladatainak ellátása
(25 település)

Gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatok

ellátása 9 jogszabályban előírt
kötelezően ellátandó
feladattal (25 település)

Idősgondozással kapcsolatos

feladatellátás (6 jogszabályban
előírt kötelezően ellátandó
feladattal (25 település)

3



Az értéktárakra vonatkozó jogszabályi háttér

2012. évi XXX. Törvény a magyar nemzeti értékekről és a 
hungarikumokról (továbbiakban Hungarikum tv.)

114/2013. (IV.16.) Kormányrendelet a magyar nemzeti 
értékek és a hungarikumok gondozásáról
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Települési / Tájegységi Értéktár

Több szomszédos települési önkormányzat 
Tájegységi Értéktár Bizottságot is létrehozhat, 
amely elkészíti a tájegyégi értéktárat és annak 
adatait megküldi az érintett Megyei Bizottságok 
részére. (Hungarikum tv. 3. § (3) bek.)

A feladat elvégzésére a települési 
önkormányzatok megbízhatnak települési 
szervezeteket, amelyek jogai megegyeznek a 

Tájegységi Értéktár Bizottság jogaival. 
(Hungarikum tv. 3. § (4) bek.) 

A Tájegységi Értéktár létrehozását, ill. a 
megbízást követő 30 napon belül tájékoztatni kell a 
Hungarikum Bizottságot és a megyei értéktár 
bizottságot. (Hungarikum tv. 3. § (5) bek.)
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A nemzeti értékek nyolc kategóriája

a) Agrár –és 
élelmiszergazdaság

b) Egészség és életmód

c) Épített környezet

d) Ipari  és műszaki 
megoldások

e) Kulturális örökség

f) Sport

g) Természeti környezet

h) Turizmus és 
vendéglátás
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A Völgységi Értéktár Bizottság (VÉB)

A Völgységi Tájegységi Értéktár mutatói:

- Az elektronikus adatgyűjtést, felterjesztést, értékek
katalogizálását és a szervezeti honlapon történő bemutatását a
társulás a VÉB SZMSZ-ében felvállalta. (2015)

- Ennek megvalósítására emelte a szervezeti honlapjának tárhelyét,
elkészíttette a tájegységi értéktár elektronikus felületét. (2016-
2017)

- A VÉB 2018. december 31-ig 10 ülésen 55 határozattal 86
nemzeti értéket vett fel a tájegységi értéktárba.

- Az elektronikus felület feltöltése érdekében a Völgységi Múzeum
sikeres pályázatot nyújtott be az Agrárminisztérium HUNG-2018
felhívására.

- A nyertes pályázatnak köszönhetően Ritzel Zoltán neves
természetfotós közreműködésével kb. 2 ezer fotó készült a
Völgység természeti, épített és egyéb örökségéről és egy
szóróanyag készült az értéktáras munka bemutatására.

- Jelenleg a honlapon csak az első 17 érték látható, most kezdődik
majd a további 69 nemzeti érték megjelenítése.

Határozatok:

Bonyhád: 12/2015. (I.29.)

Grábóc: 6/2015. (II.12.) 
Györe: 14/2015. (V.14.)
Izmény: 7/2015. (II.16.)

Kisvejke: 26/2015. (IV.29.)

Lengyel: 35/2015. (IV.29.)

Mőcsény: 14/2015. (II.13.)

Nagymányok: 46/2015. (II.26.) 
Tevel: 47/2015. (IV.30.)

Váralja: 13/2015. (II.26.)

Závod: 39/2015. (IV.28.)
Kismányok: 16/2016. (IV.26.)
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Az értéktárak kommunikációs síkjai

1. Bizottsági sík

2. Fenntartói sík

3. Szakmai sík

4. Nyilvánosság síkja

❖ SZMSZ céljaink szerinti megírása
❖ Tagok száma több legyen, mint 3 fő
❖ Meghívó, munkaterv
❖ Ülések száma: félévenként egy ülés tartása 

jogszabályi előírás!
❖ TERVEZÉS: felterjesztések előre történő 

megbeszélése, minden tag véleményezze a 
felterjesztési adatlapot, szükség esetén külső 
szakértőt kérjünk fel, aki véleményezi, vagy 
megírja. Csak hibátlan, korrektúrázott anyagú 
értéket vegyünk fel!

❖ Egységes, folyamatos adminisztráció: iktatás, 
felterjesztési adatlap + mellékletek; határozatok 
és felvett értékek nyilvántartása, jegyzőkönyvek 
készítése (30 nap).
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Az értéktárak kommunikációs síkjai

1. Bizottsági sík

2. Fenntartói sík

3. Szakmai sík

4. Nyilvánosság síkja

❖ Féléves bizottsági beszámolók készítése 
a fenntartó számára – jsz-i előírás!

❖ A fenntartó folyamatos tájékoztatása a 
bizottsági munkáról: eredményekről, 
nehézségekről, tervekről és döntést 
igénylő kérdésekről.

❖ Cél: a jogszabályi előírásoknak megfelelő 
működés biztosítása, valamint a 
fenntartó bevonása, érdekeltté tétele.
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1. Bizottsági sík

2. Fenntartói sík

3. Szakmai sík

4. Nyilvánosság síkja

❖ A Tolna Megyei Értéktárral való 
kapcsolattartás: jegyzőkönyvek 30 
napon belüli, valamint adatszolgáltatás.

❖ Térségi szerepvállalás, koordináció.
❖ Partnerségi kapcsolatok építése, 

tapasztalatcserék, megbeszélések.
❖ Közvetett (honlap) és közvetlen 

segítségnyújtás, információcsere!
❖ Cél: a jogszabály szerinti működés és a 

szakmai munka minőségének 
biztosítása.
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❖ A lakosság, a média, a szakmai kapcsolatok 
tájékoztatása.

❖ Passzív tájékoztatás: elektronikus-webfelületen.
❖ Térségi sajtó – Völgységi hírlevél.
❖ Aktív lehetőségek: a Tolna Megyei Értékek Napján 

való részvétel.
❖ Az értéktári munka „terjesztése” rendezvényeken.

A kommunikáció kiemelt célja ezen a síkon: 

informálni a helyi lakost, a települési képviselő-

testületek tagjait, a jegyzőket, a szakma képviselőit és 
az Érdeklődőt, mint jövőbeni turistát.
Távlati cél és lehetőség: TELEPÜLÉSMARKETING.

Az értéktárak kommunikációs síkjai

1. Bizottsági sík

2. Fenntartói sík

3. Szakmai sík

4. Nyilvánosság síkja



Mielőtt elvesznénk a jogszabályok és a módszertan 
rengetegében…

Nem szabad elfelejteni, hogy a munkánk középpontjában mindvégig a megmentendő
értéknek kell állnia. A végén nézzünk meg egy konkrét példát, amely az utóbbi években
hungarikumként is sikeresen vonult be a köztudatba és mára a fogyasztásban is
minőséget jelent kategóriájában.
Múltunk útján – A magyar szürke nyomában Gera Zoltán rajza
Forrás: youtube (19’17”-19’50” = 33 sec.)
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Jókai Anna

„A jelen sokkal tartozik a múltnak, 
s ha ezt a tartozást ki nem egyenlíti, 

a jövőtől sem követelhet.”
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Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
________________________________________________________________________________________

Völgységi Önkormányzatok Társulása
7150 Bonyhád, Széchenyi tér 12.
06-74/500-252; 06-20/466-2277; 

vot7151@gmail.com

www.vot.hu
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