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ELŐTERJESZTÉS 
a Somogy Megyei Értéktár Bizottság tevékenységének népszerűsítésére, 

megyei márka kialakítására meghirdetett pályázat benyújtásáról 
 

A Földművelésügyi Minisztérium 2014 decemberében a 19 megyei önkormányzat 

meghívásával értekezletet hirdetett, melyen egyedi támogatási kérelem haladéktalanul történő 

benyújtása mellett az értéktár bizottságok munkájának népszerűsítése, megyei márka 

kialakítása tárgyában megyénként 10.000.000 Ft támogatást nyújtott.   

A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény 4 §-ában 

meghatározott célokkal összefüggésben, - a megyei értékek azonosításával, a megyei értéktár 

létrehozatalával és annak gondozásával kapcsolatos - feladata ellátása érdekében egyedi 

támogatási kérelmet nyújtottunk be a Hungarikum Bizottsághoz a megyei értéktár 

népszerűsítése, megyei márka kialakítása, és a megyei értéktár rangjának növelése érdekében 

2015. január 1. és augusztus 30. napja között végzett tevékenységével kapcsolatosan. 

A Földművelésügyi Minisztérium a kérelmet támogatásra érdemesnek ítélte, és 10.000.000 Ft 

összegű támogatást megítélte. A pályázat 100%-os bruttó finanszírozású, önerőt nem igényel. 

A minisztérium  5.000.000 Ft előleget biztosít. Az elszámolási határidő 2015. szeptember 30. 

napja.  

 

Előzmények: 

A Somogy Megyei Közgyűlés 2013. december 19-i ülésén döntött a Somogy Megyei Értéktár 

Bizottság létrehozásáról, és elnökének, valamint tagjainak megválasztásáról. A magyar 

nemzeti értékekről és hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény alapján létrehozott 

bizottság 9 tagú, elnöke és tagjai a megye prominens, a törvényben meghatározott 

értékkategóriában élen járó személyiségei.  

A Bizottság elnöke Dr. Vörös Tamás megyei főjegyző,  

további 8 tagjai: 

• Agrár- és élelmiszergazdaság értékkategóriában: dr. Gombos Sándor (Nemzeti  

Agrárgazdasági Kamara Sm-i Szervezete)  

• Egészség és életmód: dr. Lukács Ákos (Kaposi Mór Oktató Kórház, baleseti                                                

sebész) 

• Épített környezet: Fábián Éva (Somogy Megyei Önkormányzat, megyei főépítész) 

• Ipari és műszaki megoldások beleértve a kézművességet is: Légli Attila  (kerámiaművész, 

Balatonboglár) 

• Kulturális örökség: prof. dr. Rosta István (Kaposvári Egyetem, egyetemi                                                     

tanár) 

• Sport: dr. Hafner József (Pannon Lovas Akadémia elnöke) 

• Természeti környezet: Merczel István (SEFAG Zrt., osztályvezető) 

• Turizmus és vendéglátás: Hoffmann Henrik (Hotel Residence, szállodaigazgató). 

A közgyűlés által létrehozott bizottság 2014. január 30-án tartotta alakuló ülését, ahol 

elfogadta Szervezeti és Működési Szabályzatát, és munkatervét. Az egymással első ízben 
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találkozott bizottsági tagok nagyon hamar ráhangolódtak a somogyi értékekkel kapcsolatos 

munkára, és számos megvalósítandó ötlet merült fel.  

Időközben a somogyi településeken elkezdtek megalakulni a Települési Értéktárak. A 246 

település alig 10%-ban döntött úgy a képviselőtestület, hogy ilyen kereteket ad a települési 

értékek ápolásának. Feltétlenül szükségesnek tartjuk, hogy ez a szám növekedjen.  

A 2014. június 11-én megtartott – első érdemi ülésen – a Somogy Megyei Értéktárba 

beemelésre került az „Örökségünk – Somogyország Kincse” teljes anyaga, valamint a 

beérkező javaslatok elbírálása során a bizottság 10-ből 3 értéket vett fel az értéktárba. 

Az előbb vázolt megyei értéktár bizottsági munka a Somogy Megyei Közgyűlésnek nem új 

keletű. A 2005. évtől kezdődően a már több ízben említett „Örökségünk – Somogyország 

Kincse” címen a közgyűlés a minden évben megtartásra kerülő január 6-i megyenapon, 

kitüntető címben részesíti azokat a neves értékeket, épületeket, tárgyakat, vagy életművet, 

mely Somogy megye szempontjából meghatározó, kiemelkedő, és maradandó értéket 

képvisel. 

E mellett megalapítottuk a „Somogy Bora” címet, amely Somogy megye számára szintén 

meghatározó a Dél-Balatoni Borvidék fontosságának hangsúlyozása miatt. Ezen elismerésért 

a dél-balatoni borászok mérettetik meg magukat minden év júliusában. Az itt kiválasztott bor 

képviseli Somogy megyét egy éven át a reprezentatív rendezvényeken, és ezt alkalmazzuk 

ajándékként. 

Hagyományra tekint vissza a Somogyország című – önkormányzat által készíttetett – könyv 

formában megjelenő kiadványunk, mely a kiemelkedő somogyi értékekről készült bemutató 

képes illusztrációkkal. 

Összefoglalóan tehát elmondható, hogy a Hungarikum törvényben foglaltakat a Somogy 

Megyei Önkormányzat informálisan hosszú évek óta saját költsége terhére elvégzi, méltón 

ápolva ez által Somogyország kincseit. 

 

A Somogy Megyei Önkormányzat az egyedi támogatási kérelmet az alábbi tartalommal 

nyújtotta be: 

A megyei értéktár népszerűsítése, megyei márka kialakítása, és a megyei értéktár rangjának 

növelése érdekében önkormányzatunk az alábbi tevékenységeket kívánja megvalósítani: 

1. Önálló arculat kialakítása (logó, arculati kézikönyv) 

2. Rendezvények 

3. Kiállítások, vándorkiállítások, kiállítóterek létrehozása 

4. Szakmai továbbképzések, konferenciák 

5. Értékpontok kialakítása 

6. Weboldal kialakítása 

7. Népszerűsítő kiadványok megjelentetése 

A 2015. január 1. – augusztus 30. napjáig tartó időszakban megvalósuló „Örökségünk – 

Somogyország Kincse” programsorozatot 2015. január 6-i héten a megyei értékek jegyében 

megtartandó megyehét- és megyebál indította útjára. Az egy hetes rendezvénysorozat (2. 

tevékenység) kapcsán olyan rendezvényelemeket illesztettünk a programba, mely a somogyi 

értékekre fókuszál (egyéb rendezvény elemek is beépítésre kerültek, tekintettel arra, hogy a 

246 somogyi település érdeklődő közönségét várjuk), amely rendezvény elemekkel 

kapcsolatos költségekre vettük igénybe a támogatást. 

A 2014. január 6-i megyehét alkalmából került sor a megyei értéktárból az „Örökségünk – 

Somogyország Kincse” kitüntető díjra kiemelt címek átadására. A 5 db kiemelt megyei 

értéket egy aranyfóliára nyomott miniatűrrel díjaztuk, melynek eredeti példánya a 

Megyeházán kerül elhelyezésre sorban a már meglévő 64 db kiemelt érték mellett egy ezek 

bemutatására szolgáló dísz-tárgyalóban, míg a másodpéldánya az adott helyszín jeles ünnepén 

kerül átadásra. 2015. január 7-én kiállítást szerveztünk „Somogyország Népművészeti 

Öröksége” címmel, melyen jeles somogyi népművészek művei tekinthetők meg a 

nagyközönség előtt 1 hónapon át (3. tevékenység). 2015. január 8-án a „Szellemi örökségünk: 
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CIVILEK A NEMZETÉRT” című szakmai konferenciára került sor (4. tevékenység), ahol a 

jeles meghívott vendégek kerekasztal beszélgetés formájában osztották meg gondolataikat 

arról, mit tehet a lokálpatrióta szűkebb hazájáért. 2015. január 9-én „Somogyország 

Örökségéért a Kaposvári Vigasságok Terén” kulturális napunk alkalmából a Kaposvári 

Egyetem Művészeti Karának hallgatói műsorát követően, a Kaposvárról indult színművészek 

kerekasztal beszélgetése következett. 2015. január 10-én került sor a már 19 éve megtartott 

patinás megyebálra, amelyet ez évben a somogyi értékek téma köré szerveztünk. A bál 

megnyitása a Somogy Táncegyüttes bemutatójával, és a vendégsereg néptáncoltatásával 

kezdődött, majd hagyományosan folytatódott tovább, melyből az este folyamán a „Somogyi 

Értéksarok” emelendő ki, ahol somogyi ételeket, és borokat kínálunk somogyi népzenét 

szolgáltatva mellé. A rendezvényekhez, kiállításokhoz, és konferenciához kapcsolódó 

költségek még a meghívók előállításának díja, ajándéktárgyak, állófogadás vagy vendéglátás 

költségei, tiszteletdíjak, valamint tárgyi eszközként a kiállításhoz kapcsolódó paravánok 

beszerzése. 

Legfontosabb cél, hogy kialakításra kerüljön a megyében 8 értékpont, ahol Somogy öröksége 

bemutatásra kerülhet. Ezek az értékpontok (5. tevékenység) ugyanolyan arculattal kerülnek 

kialakításra, és ugyanazon értékeket mutatják be, kiemelve az adott tájegységre 

jellemzőbbeket, illetve elvezetve bennünket a többi értékpontra. Ezek kb. 20-25 m
2
-es „mini-

látogatóközpontok” egy, a támogatás keretében kialakított logóval (1. tevékenység) lesznek 

ellátva, és az „Örökségünk – Somogyország Kincse” díjazottak fotóiból lesznek berendezve. 

Az értékpontok kialakítására azon somogyi településeken kerülhet sor, melyek rendelkeznek 

települési értéktárral, és már valamilyen formában kitüntető díjban részesültek a megyei 

közgyűléstől. Az értékpontok kialakítását a támogatási összegből a megyei önkormányzat 

végzi el tulajdonosi hozzájárulás mellett.  

Az értékpontok berendezéséhez fotópályázatot hirdetünk, mindazon somogyi lakosok részére, 

akiket az „Örökségünk – Somogyország Kincse” díjazott helyszínei, személyei valamilyen 

formában megihletnek. A 2015-re 79 db-ra duzzadó értéktárunk maradéktalan lefotózását e 

pályáztatás keretében nem tudjuk előirányozni, így a kimaradt értékek megörökítésének 

költsége a támogatásból valósul meg.   

Pályáztatásra kerül a továbbiakban egy olyan nép-, képző- vagy iparművészeti alkotás 

elkészítése, mellyel a jövőben a megyei értékeket díjazzuk, azokat, akik az Értéktárba nem 

„Örökségünk – Somogyország Kincse címmel, hanem „somogyi értékként” kerülnek be, 

illetve ehhez kapcsolódóan – ebből az alkotásból kiindulva készül el egy olyan VÉDJEGY, 

amelyet – amennyiben az érték értékesíthető formájú (pl.: kézműves termék, élelmiszer) 

matrica formában hozzá lehet ahhoz illeszteni. 

A pályázatokkal kapcsolatban elszámolásra kerül minimális adminisztrációs költség 

(irodaszer, nyomtatópapír), valamint az értékpontok kialakításának költségei (pl.: festés, 

egységes bútorzat, képkeretek). Elszámolásra kerül még logó tervezés, és előállítás: a  

pályázaton nyertes elismerő díj megvásárlásából 50 db-ra vonatkozó kötelezettségvállalás. 

Szintén elszámolás alá eső tétel a védjegy tervezés és előállítás.  

A pályázatok ünnepélyes meghirdetését követően a pályázati kiírások 2015. január 30. 

napjáig kerülnek hivatalos formában az önkormányzat honlapjára, és nyomtatott sajtóba, és 

határidejük várhatóan 2015. május 31. napjáig tart.  Bírálatukra értéktár bizottsági ülésen 

kerül sor.  

2015. április-május hónapjaiban a Somogy Megyei Közgyűlés és a Somogy Megyei Értéktár 

Bizottság képviselője kistérségenként összehívott szakmai konferencia (3 tevékenység) 

keretében népszerűsíti a programot: ösztönzi a települési értéktárak létrehozását, megyei 

értéktárba való javaslattételt szorgalmazza, meglátogatja a leendő értékpontokat, a 

településvezetőkkel felkutatja azokat az eshetőleges somogyi termékeket, melyek védjegyben 

részesülhetnek. A konferencia költségei minimális vendéglátás, és az Értéktár Bizottságot 

képviselő személyek tiszteletdíjában és útiköltségében jelenek meg (a bizottsági tagok 
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tiszteletdíj nélkül végzik tevékenységüket, így feltétlenül indokoltnak tartjuk, hogy az 

előzetesen meghatározott várható feladatukhoz képest megkívánt többletmunkát díjazzuk). 

2015 júniusára tervezzük a Somogyi Értékek napját, melyen vendégül látjuk azt a 

vándortérképet, mely az első Nemzeti Értékek napján útnak indult. Itt egy, a megyét 

kistérségenként felbontott kiállítást szervezünk a térségre jellemző értékekből. A 

rendezvényre a szükséges pavilonok bérleti költségét, a meghívottak, és a rendezvény 

fellépőinek tiszteletdíját, és „Leggazdagabb térség” nyertes címnek járó ajándék, valamint 

minimális vendéglátás költségét prognosztizáljuk.  

2015 júliusában kerül sor a Somogy Bora című rendezvény megtartására, ahol ismételten 

kiválasztjuk a legízletesebb dél-balatoni nedűt. A 3 fős szakmai- és a 25 fős társadalmi zsűri 

vendégül látásának költségei, és a 400 palack megyebor megvásárlásának költségei jelentik a 

rendezvény kiadásait. Utóbbi költségnem alátámasztására az a szerződés szolgál, mely alapján 

a Somogy Megyei Önkormányzat kötelezettséget vállal e mennyiség megvásárlására, és 

annak a megyei reprezentáció részeként való ajándékozására, ezzel is népszerűsítve a 

terméket és a borászt.  

A fenti programsorozat megvalósítása mellett célunk egy weblap (6. tevékenység) kialakítása, 

melyen a Somogy Megyei Értéktár Bizottság munkája nyomon követhető, melyen részletesen 

bemutatásra kerülnek a somogyi értékek, valamint ehhez kapcsolódóan egy ugyanolyan 

arculattal rendelkező kiadvány készítése eddigi értékeinkről bővíthető formátumban.  

E mellett egy, a Somogy megyét megjelenítő ajándékcsomagolást alakítunk ki (dísztáska, 

oklevelekhez mappa) és beszerzésre kerül a nyomdától a már megszerkesztett Somogyország 

című könyvünk is. 

 

Határozati javaslat: 

 

1. A Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Somogy Megyei Értéktár 

tevékenységének népszerűsítésére, a megyei márka kialakítására meghirdetett pályázat 

benyújtását jóváhagyja és felhatalmazza a közgyűlés elnökét a pályázattal összefüggő 

intézkedések megtételére. 

Felelős: Jakó Gergely, a közgyűlés elnöke 

 Határidő:  értelem szerint  

 

2. A Somogy Megyei Közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, mint a Somogy Megyei Értéktár 

Bizottság elnökét, hogy a pályázatban meghatározott célok megvalósításában az általa 

vezetett bizottság működjön közre. 

 Felelős:  Dr. Vörös Tamás megyei főjegyző  

 Határidő:  értelem szerint 

 

 

Kaposvár, 2015. január 28. 

 

      Jakó Gergely 

 

Az előterjesztést készítette: 

 

Dr. Sárhegyi Judit  

megyei aljegyző 

 

Az előterjesztést jóváhagyta: 

 

Dr. Vörös Tamás  

megyei főjegyző 


