
Minden közösségnek vannak értékei



Települési Értéktár Bizottság létrehozása

 A Hungarikum törvényben foglaltak szerint a 

települési önkormányzat települési értéktárat és 

települési értéktár bizottságot hozhat létre, 

amelynek feladatai közé tartozik a településen 

fellelhető nemzeti értékek azonosításának 

szervezése, a településen fellelhető nemzeti 

értékek adatait tartalmazó gyűjtemény 

létrehozása, valamint azok megyei értéktárba 

történő megküldése.



Működés

 Az értéktár bizottság működési szabályzatát a 
települési önkormányzat képviselő-testülete 
határozza meg. 

 Az értéktár bizottság legalább három tagból áll.

 Félévente, legkésőbb a félévet követő hónap 
utolsó napjáig beszámol tevékenységéről a helyi 
önkormányzat képviselő-testületének.

 Az értéktár bizottság működéséhez és 
feladatainak ellátásához szükséges pénzügyi, 
tárgyi és ügyviteli feltételeket a helyi 
önkormányzat – az általa jóváhagyott éves 
munka- és pénzügyi tervre figyelemmel – maga 
biztosítja.



SZMSZ

 7 fő – egy évre szól, önkéntesen vállalt

 a közösség ajánlásával

 a polgármester delegálásával 

 döntési hatáskör (kitöltött Javaslati adatlap alapján 

dönt) 

 beszámolási kötelezettség

 szoros együttműködés a Helyi Értékek Fórumával

 kommunikáció



Ajánlások 

 Egly Márk - Sümeg és Térsége Turisztikai Nonprofit Kft 

ügyvezetője, borász

 Harta Annamária – Éltető BFE munkaszervezet vezetője

 id Tóth Tamás - Nyugalmazott polgármester, PÖK elnök

 Oszkai Réka - Kisfaludy Emlékház szakmai vezetője

 Sümegi Kata - Sümeg és Térsége Turisztikai Nonprofit 

Kft

 Varga István Károlyné Bakos Margit – Ramassetter Ált. 

Iskola nyugalmazott igazgatónője, Öregdiákok Baráti 

Körének titkára

 Végh László - Sümeg Város Polgármestere



Javaslatok az Értéktárba 

 18 db 

 Javaslati adatlapon beérkezett

 1 db kivételével a Megyei Értéktárba is ajánlható 

 Szakmai ajánlások bekérése folyamatban 

 Ajánlók: 

 Császár Klára

 id Tóth Tamás

 Miklósi-Sikes Csaba

 Oszkai Réka 

 Sümegi Kata 

 Szabó Jánosné

 Toma Kinga



Kulturális örökség – életutak 

 András Ferenc életútja 

 Darnay Kámán életútja

 Horváth Márton életműve 

 Kisfaludy-kultusz, Kisfaludy Sándor élete és 

munkássága

 Miller Lajos életútja

 Sümegi Tóth Tivadar költészete (csak helyi érték)

 Tót Endre életútja 



Kulturális örökség

 SÜMEGI BUCSÚJÁRÓHELY, A ferences rendház és 

templom

 A népi fazekas és kályhás mesterségek 

hagyománya Sümegen

 A Verbunkostól az európai indulóig, az Örömódáig, 

Kisfaludy Sándor kapcsolata Ludwig von 

Beethovennel, helye a magyar zenetörténetben



Épített örökség 

 Kisfaludy Sándor Emlékház 

 SÜMEG VÁROS ERŐDÍTÉSRENDSZERE I. A VÁR

 SÜMEG VÁROS ERŐDÍTÉSRENDSZERE 

II. VÁROSFALAK és BÁSTYÁK

 LANT ALAKÚ SÍRKÖVEK SÜMEG ÉS VIDÉKE 
TEMETŐIBEN 

 A SÜMEGI PLÉBÁNIATEMPLOM FRANZ ANTON 
MAULBERTSCH ÁLTAL FESTETT FALKÉPEI

 Kálvária

 A falakkal kerített történelmi belváros



Sport 

 A sümegi (kutya)falka Capári Róbert, a sümegi 

Lovasiskola üzemeltetőjének (kutya)falkája



Összegyűjtött értékek

 Eddig összegyűjtött értékek

 Javaslattételi adatlap 

Tematizálás
 Kulturális örökség: Életutak, Kincses tanáraink, Alkotóművészet, 

Rendezvények, Civil szervezetek 

 Épített örökségünk

 Természeti örökségünk 

 Gasztronómia 

Tudástár (Vargáné Böröndy Erzsébet ötlete)

Helyi tudás összegyűjtése tematizálva
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