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BESZÁMOLÓ   
a Somogy Megyei Értéktár Bizottság tevékenységéről  

 

 

A magyar nemzeti értékekről és hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény (Htv.) 

rendelkezett a nemzeti értékek összegyűjtésének szükségességéről és értéktárakban való 

összesítéséről, amely szerint a megyei önkormányzatok működnek közre az értékek 

azonosításában, rendszerezésében, nyilvántartásba vételében, illetve megyei értéktárat 

hozhatnak létre.   

A magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013.(IV.16.) Korm. 

rendelet 3. § (1) c) pontja alapján az értéktár bizottságoknak félévente be kell számolniuk a 

tevékenységükről az önkormányzatok képviselőtestületeinek, ezért készítettük a jelenlegi 

beszámolót. A februári közgyűlésen már ismertettük a Bizottság tevékenységét és az elnyert 

pályázati forrás tervezett felhasználását.        

 

A Somogy Megyei Értéktár létrehozásáról a közgyűlés 24/2013.(VI.19.) határozatával 

döntött,  a 43/2013.(XII.19.) közgyűlési határozattal pedig megalakította a Somogy Megyei 

Értéktár Bizottságot dr. Vörös Tamás megyei főjegyző elnökletével, a jogszabályban előírt 

szakterületi kategóriának megfelelően, nyolc taggal.    

 

A Somogy Megyei Értéktár Bizottság 2014. január 30-án tartotta az alakuló ülését, ahol 

elfogadta a Bizottság működési szabályzatát.  Az Örökségünk – Somogyország Kincse 

címmel kitüntetett értékek  felvétele a megyei értéktárba már az alakuló ülésen felmerült és a 

következő ülésen megtörtént a felvétel. A Bizottság három alkalommal ülésezett, az 

Örökségünk  – Somogyország Kincse díjazottakon kívül a beérkezett javaslatokból még hét 

értékkel gyarapította a Somogy Megyei Értéktárat.    

 

Jelenleg a Somogy Megyei Értéktárban 87 db érték szerepel, a következő – jogszabályban 

előírt szakterület szerinti – megoszlásban:  

- agrár- és élelmiszergazdaság 4 db  

- egészség és életmód 2 db 

- épített környezet 20 db  

- ipari és műszaki megoldások -  

- kulturális örökség 50 db 

- sport -  

- természeti környezet 10 db 

- turizmus és vendéglátás 1 db  

 

A Hungarikum Bizottságtól elnyert pályázati forrásból elkészült a Somogy Megyei Értéktár 

honlapja www.somogyiertekek.hu címen, a feltöltése lassan közelít a 100 % felé.  

http://www.somogyiertekek.hu/
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Az Önkormányzat által februárban az „Örökségünk – Somogyország Kincse a somogyiak 

szemével” címmel meghirdetett fotópályázaton hét fotós 47 db színvonalas fényképe került 

kiválasztásra, a felhasználásukkal készült kiadvány megtekinthető a honlapon.  

 

A Megyeháza 1. emeleti tárgyalója felújításra került és megtörtént az Értékközponttá 

alakítása.  

  

Szintén a pályázati forrásból 2015. augusztus 28-án megrendeztük a Somogyi Értékek Napját, 

egybekötve a Kaposvári Vigasságok Terének /a Megyeháza udvarának és épületrészeinek 

átalakítása/ avatásával.  A rendezvényen a kulturális programok mellett a megye térségei (a 

LEADER HACS-ok)  bemutatkoztak termékeikkel, illetve somogyi bor- és étekkóstolás is 

történt.   

 

Működési szabályzata szerint a SMÉB összesíti és nyilvántartja a települési értéktárakat. 

Somogy megyében eddig 25 települési értéktár - ebből hét a városi rangú település - 

működését jelentették be.   

 

A SMÉB döntésének megfelelően még április hónapban felterjesztettük Magyar Értéktárba  

- Rippl-Rónai József életművét 

- Fekete István életművét 

- a „hosszifurugla” nevű népi hangszert.  

A Hungarikum Bizottságtól a felvételről válasz még nem érkezett.    

Megjegyezzük, hogy a Kiemelkedő  Nemzeti Értékek jelenlegi 126 tételes listájában az agrár- 

és élelmiszer szakterületen balatonboglári borvidék és a kulturális örökségek között a Kassai-

féle lovasíjász módszer  szerepel, a  Hungarikumok 50 tételből álló listájába máig egyetlen 

somogyi értékként, a Kassai-féle lovasíjász módszert vették fel.     

Határozati javaslat:   

 

A Somogy Megyei Közgyűlés az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja a Somogy 

Megyei Értéktár Bizottság tevékenységéről szóló beszámolót.  

 

 

Kaposvár, 2015. szeptember 02. 

 

 

                                                                                            Dr. Sárhegyi Judit   

                                                                                              megyei jegyző   

 

 

 

A beszámolót készítette:  

 

Fábián Éva   

megyei főépítész    


