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Tisztelt Öttömösi Lakosok! 

 

Akik foglalkoztak már Öttömös múltjával, s ismerik a település életét, természeti és 

civilizációs körülményeit, tudják, hogy lakóhelyünk rendkívül gazdag történelmi, humán és 

természeti értékekben, melyek számos esetben nem csak helyi, hanem regionális, sőt országos 

jelentőségűek. Azt is tudhatjuk azonban, hogy az utóbbi évtizedek felgyorsult változásai 

ezeket az értékeket folyamatosan háttérbe szorítják, veszélyeztetik, sőt rongálják, rombolják. 

Úgy gondoljuk, hogy értékeink védelmének, őrzésének nélkülözhetetlen feltétele az értékek 

számba vétele. 

 

A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény, továbbá az 

ennek végrehajtásáról intézkedő 114/2013. (IV.16.) Korm. rendelet lehetővé teszi a helyi 

közösségek számára a magyar nemzeti értékek és hungarikumok összegyűjtését, azonosítását, 

nyilvántartásba vételét, s mindezek alapján az eddigieknél hatékonyabb őrzésüket-

védelmüket. 

 

A jogszabályi lehetőséggel élve Öttömös Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. 

október 24-i ülésén megválasztotta az Öttömösi Települési Értéktár Bizottságot 

(továbbiakban: Bizottság), melynek tagjai: Bata István, Király Edit, Scheinpflug József, 

Vargáné Dobó Jolán, Veres János György. 

 

Az Öttömösért Közhasznú Alapítvány a Vidékfejlesztési Miniszter és a Hungarikum 

Bizottság által kiírt „a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, kutatásának, 

népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozására” című pályázati 

felhívására benyújtott pályázata támogatásban részesült. A pályázati támogatás lehetővé teszi, 

hogy az Alapítvány a Bizottsággal együttműködve felkutathassa, nyilvántartásba vehesse és 

megőrizhesse a település értékeit.  

 

Szeretnénk e munkába bevonni Öttömös község intézményeinek dolgozóit és vezetőit, az 

egyházközség híveit és lelkipásztorát, a civil szervezetek tagjait és vezetőit, s a település 

minden érdeklődő polgárát. 

 

Természetesen, mi magunk is sok mindenről tudunk, de csak az Önök segítségével leszünk 

képesek a számbavétel munkáját teljes körűen és tárgyilagosan elvégezni. 

  

Kérjük, hogy 2014. március 20-ig, majd ezt követően folyamatosan szíveskedjenek 

eljuttatni a települési értéktárba való fölvételre javasolt, Önök által ismert értékeket az 

alábbi területekről: 
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 kulturális örökségünk szellemi és tárgyi javai (irodalom, tudomány, népművészet, népi 

kézművesség, néprajz, filmművészet, iparművészet, képzőművészet, táncművészet és 

zeneművészet, zenekarok, énekkarok; védett ingatlanok, kiemelkedő értékű műemlékek és 

régészeti lelőhelyek, nemzeti és történelmi emlékhelyek, világörökségi helyszínek), 

valamint az ezekkel foglalkozó egyesületek, szervezetek, alapítványok, alkotóműhelyek; 

 természeti környezetünk javai (fizikai és biológiai képződmények vagy 

képződménycsoportok, geológiai és geomorfológiai képződmények, természeti tájak, 

természeti területek, életközösségek és ökológiai rendszerek; valamint az embert 

körülvevő környezet fenntartásához kapcsolódó szellemi termékek); 

 az agrárium szellemi termékei és tárgyi javai, beleértve az erdészet, halászat, vadászat és 

állategészségügy területét, a mezőgazdasági termékeket és élelmiszereket, borászatot, 

állat- és növényfajtákat; 

 az egészség és életmód múlt- és jelenbeli értékei(a tudományos és népi megelőzés és 

gyógyászat, természetgyógyászat szellemi termékei és tárgyi javai, gyógynövények és 

lelőhelyeik); 

 épített környezet (a környezet tudatos építési munka eredményeként létrehozott, illetve 

elhatárolt épített része, amely elsődlegesen az egyéni és közösségi lét feltételeinek 

megteremtését szolgálja, az embert körülvevő környezet fenntartásához kapcsolódó 

szellemi termékek); 

 ipari és műszaki megoldások (az ipari termelés, a kézműipar, kézművesség szellemi 

termékei és tárgyi javai, különösen az egyes technológiák, technikák, berendezés-, gép- és 

műszergyártás, műszaki eszközökkel végzett személy- és áruszállítás); 

 sport (a fizikai erőnlét és a szellemi teljesítőképesség megtartását, fejlesztését szolgáló, a 

szabadidő eltöltéseként kötetlenül vagy szervezett formában, illetve versenyszerűen 

végzett testedzés vagy szellemi sportágban kifejtett tevékenység, sportolói életművek és 

csúcsteljesítmények); 

 turizmus és vendéglátás (a turizmus és a vendéglátás szellemi termékei és tárgyi javai, 

különösen a turisztikai attrakciók, szolgáltatások, a vendéglátó-ipari termékek, valamint 

vendéglátás körébe tartozó étel- és italkészítési eljárások). 

  

Postai címünk: Öttömösért Közhasznú Alapítvány 6784 Öttömös, Fő u. 9., elektronikus 

levélcím: telehaz@ottomos.hu. 

  

Kérjük, hogy javaslataikat lehetőség szerint az erre rendszeresített adatlapon szíveskedjenek 

elküldeni. Az adatlap letölthető a www.ottomos.hu honlapról, vagy személyesen beszerezhető 

a Teleházaban. 

  

Amennyiben a javaslattevőnek nem áll módjában az adatlap II/4. pontjának megszövegezése, 

illetve a III. pontban jelölt mellékletek elkészítése, az Alapítvány vagy a Bizottság 

gondoskodik ezek pótlásáról, kérjük tehát, hogy ez ne legyen akadálya a javaslattételnek. 

  

Közreműködésüket és javaslataikat várva, tisztelettel: 

  

 

 Soór László 

 kuratóriumi elnök 

 



 

 

 

JAVASLAT A TELEPÜLÉSI ÉRTKTÁRBA TÖRTÉNŐ FELVÉTELHEZ 

 

 

I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI: 
 

1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/egyház/szervezet/vállalkozás) neve:  

 ......................................................................................................................................................  

 

2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai 

Név:  .............................................................................................................................................  

Levelezési cím:  ............................................................................................................................  

Telefonszám:  ...............................................................................................................................  

E-mail cím:  ..................................................................................................................................  

 

II. A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI: 
 

1. A nemzeti érték megnevezése:  ................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 

2. Fellelhetőségének pontos helye:  ..............................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 

3. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik (helyi, regionális, 

országos):  ....................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 

4. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása:  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 

5. Indoklás az értéktárba történő felvételre:  ................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 



 

 

 

6. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, 

honlapok, multimédiás források):  ...............................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 

III. MELLÉKLETEK 
 

1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális 

dokumentációja. 

 

2. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó 

hozzájáruló nyilatkozat. 

 

 

Öttömös, 2014. év …........................... hó …..... nap 

 

 

  ........................................................  

 javaslattevő aláírása 


