
 
 

KESZTHELYI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG 
_____________________________________________________________________ 

 

Ügyirat száma: 1/139-15/2014.    
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Készült:  A Keszthelyi Települési Értéktár Bizottság 2014. június 11-én (szerda) 15.00 órai 
kezdettel megtartott üléséről. 

 
Az ülés helye: Keszthelyi Közös Önkormányzati Hivatal Polgármesteri Iroda  
 (Keszthely, Fő tér 1.) 
 
Jelen vannak: Ruzsics Ferenc bizottsági elnök 

Csótár András bizottsági tag 
Dr. Gábor Hajnalka bizottsági tag 
 
 

Ruzsics Ferenc elnök köszöntette a bizottsági tagokat. Megállapította, hogy az ülés a Keszthelyi 
Települési Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzata alapján szabályszerű módon 
került összehívásra, a bizottság tagjai közül 3 fő jelen van, a bizottság határozatképes, így az ülést 
megnyitotta. A napirendi javaslatot a bizottság elé terjesztette és felkérte a tagokat a napirenddel 
kapcsolatos javaslataik, észrevételeik megtételére.  
 
A tagok részéről a napirenddel kapcsolatban észrevétel nem érkezett. 
 
Ruzsics Ferenc elnök a napirendi javaslatot szavazásra bocsátotta.  
 
A Települési Értéktár Bizottság 3 egyhangú igen szavazattal elfogadta az alábbi napirendet.  
 

N a p i r e n d  
 

1. A Keszthelyi Települési Értéktár Bizottsághoz beérkezett felvételi javaslatok elbírálása 
 
Ruzsics Ferenc elnök elmondta, hogy a Keszthelyi Települési Értéktár „feltöltésére” felhívás 

közzétételére került sor 2014. februárjában, melyre 10 javaslat érkezett. A bizottsági tagokkal 

ismertette a beérkezett ajánlásokat és felkérte a tagokat észrevételeik megtételére. 

Csótár András tag elmondta, hogy az épített környezet szakterületre érkezett Reischl-féle Sörházra 
vonatkozó indítvány kivételével valamennyi javaslatot támogatni tudja. A Sörház Értéktárba történő 
felvételét aggályosnak tartja, mivel szerinte az épület védetté nyilvánított. Emellett hiányol több, 
mások által jobban Keszthellyel azonosított értékre vonatkozó kezdeményezést, melyeket szerinte 
előbb fel kellene venni az értéktárba. 
 



Dr. Gábor Hajnalka tag elmondta, hogy a Sörházat az önkormányzat nem nyilvánította védetté, így ez 
nem lehet akadálya a felvételnek. Valamennyi benyújtott javaslat értéktárba történő felvételét 
támogatni tudja. 
 
Ruzsics Ferenc elnök elmondta, hogy ő is hiányol több, Keszthelyre sokkal jobban jellemző értékre 
vonatkozó kezdeményezést, de reméli, hogy a bizottság őszi felhívására e javaslatok is benyújtásra 
kerülnek a bizottsághoz. Az Értéktár Bizottság most azonban a beérkezett ajánlásokról tud döntést 
hozni. A benyújtott kezdeményezések áttekintését követően ő valamennyi érték felvételét támogatja. 
 
Csótár András tag elmondta, hogy Dr. Gábor Hajnalka tájékoztatását követően ő is támogatja a Sörház 
értéktárba történő felvételét.  
 
Ruzsics Ferenc elnöke további észrevétel, hozzászólás hiányában egyenként szavazásra bocsátotta 

a határozati javaslatokat. 

 

A bizottság „Dr. Bakonyi Károly szőlőnemesítő életműve” Települési Értéktárba történő felvétele 

vonatkozásában 3 egyhangú igen szavazattal meghozta a következő határozatot.  

 

1/2014. (VI. 11.) számú KTÉB határozat 
 

A Keszthelyi Települési Értéktár Bizottság megtárgyalta „A Keszthelyi Települési Értéktár 
Bizottsághoz beérkezett felvételi javaslatok elbírálása” című előterjesztést és az alábbi határozatot 
hozta:  
 

1. A Keszthelyi Települési Értéktár Bizottság „Dr. Bakonyi Károly szőlőnemesítő 
életművét” felveszi a Keszthelyi Települési Értéktár agrár- és élelmiszergazdaság 
szakterületi kategóriájába.  

 
2. A Keszthelyi Települési Értéktár Bizottság felkéri a bizottság elnökét, hogy a 

döntésről a határozat megküldésével a Zala Megyei Önkormányzatot és a 
javaslattevőt tájékoztassa. 

 
Határidő: 2014. június 30. 
Felelős:  Ruzsics Ferenc bizottsági elnök  
               Dr. Horváth Teréz jegyző 
               (Dr. Gábor Hajnalka jogi és szervezési osztályvezető) 
 
 
A bizottság a „Georgikon Karon nemesített szőlőfajták” Települési Értéktárba történő felvétele 

vonatkozásában 3 egyhangú igen szavazattal meghozta a következő határozatot.  

2/2014. (VI. 11.) számú KTÉB határozat 
 

A Keszthelyi Települési Értéktár Bizottság megtárgyalta „A Keszthelyi Települési Értéktár 
Bizottsághoz beérkezett felvételi javaslatok elbírálása” című előterjesztést és az alábbi határozatot 
hozta:  
 



1. A Keszthelyi Települési Értéktár Bizottság a „Georgikon Karon nemesített 
szőlőfajtákat” felveszi a Keszthelyi Települési Értéktár agrár- és 
élelmiszergazdaság szakterületi kategóriájába.  

 
2. A Keszthelyi Települési Értéktár Bizottság felkéri a bizottság elnökét, hogy a 

döntésről a határozat megküldésével a Zala Megyei Önkormányzatot és a 
javaslattevőt tájékoztassa. 

 
Határidő: 2014. június 30. 
Felelős:  Ruzsics Ferenc bizottsági elnök  
               Dr. Horváth Teréz jegyző 
               (Dr. Gábor Hajnalka jogi és szervezési osztályvezető) 
 
 
A bizottság a „Gyümölcs génbank” Települési Értéktárba történő felvétele vonatkozásában 3 egyhangú igen 

szavazattal meghozta a következő határozatot.  

3/2014. (VI. 11.) számú KTÉB határozat 
 

A Keszthelyi Települési Értéktár Bizottság megtárgyalta „A Keszthelyi Települési Értéktár 
Bizottsághoz beérkezett felvételi javaslatok elbírálása” című előterjesztést és az alábbi határozatot 
hozta:  
 

1. A Keszthelyi Települési Értéktár Bizottság a „Gyümölcs génbankot” felveszi a 
Keszthelyi Települési Értéktár agrár- és élelmiszergazdaság szakterületi 
kategóriájába.  

 
2. A Keszthelyi Települési Értéktár Bizottság felkéri a bizottság elnökét, hogy a 

döntésről a határozat megküldésével a Zala Megyei Önkormányzatot és a 
javaslattevőt tájékoztassa. 

 
Határidő: 2014. június 30. 
Felelős:  Ruzsics Ferenc bizottsági elnök  
               Dr. Horváth Teréz jegyző 
               (Dr. Gábor Hajnalka jogi és szervezési osztályvezető) 
 
A bizottság a „Keszthelyi burgonyanemesítési programot, génbanki gyűjtemény” Települési Értéktárba 

történő felvétele vonatkozásában 3 egyhangú igen szavazattal meghozta a következő határozatot.  

4/2014. (VI. 11.) számú KTÉB határozat 
 

A Keszthelyi Települési Értéktár Bizottság megtárgyalta „A Keszthelyi Települési Értéktár 
Bizottsághoz beérkezett felvételi javaslatok elbírálása” című előterjesztést és az alábbi határozatot 
hozta:  
 

1. A Keszthelyi Települési Értéktár Bizottság a „Keszthelyi burgonyanemesítési 
programot, génbanki gyűjteményt” felveszi a Keszthelyi Települési Értéktár agrár- és 
élelmiszergazdaság szakterületi kategóriájába.  

 
2. A Keszthelyi Települési Értéktár Bizottság felkéri a bizottság elnökét, hogy a 

döntésről a határozat megküldésével a Zala Megyei Önkormányzatot és a 
javaslattevőt tájékoztassa. 

 



Határidő: 2014. június 30. 
Felelős:  Ruzsics Ferenc bizottsági elnök  
               Dr. Horváth Teréz jegyző 
               (Dr. Gábor Hajnalka jogi és szervezési osztályvezető) 
 
 
A bizottság a „Reischl-féle Sörház” Települési Értéktárba történő felvétele vonatkozásában 3 egyhangú igen 

szavazattal meghozta a következő határozatot.  

5/2014. (VI. 11.) számú KTÉB határozat 
 

A Keszthelyi Települési Értéktár Bizottság megtárgyalta „A Keszthelyi Települési Értéktár 
Bizottsághoz beérkezett felvételi javaslatok elbírálása” című előterjesztést és az alábbi határozatot 
hozta:  
 

1. A Keszthelyi Települési Értéktár Bizottság a „Reischl-féle Sörházat” (Keszthely, Deák 
F. u. 28.) felveszi a Keszthelyi Települési Értéktár épített környezet szakterületi 
kategóriájába.  

 
2. A Keszthelyi Települési Értéktár Bizottság felkéri a bizottság elnökét, hogy a 

döntésről a határozat megküldésével a Zala Megyei Önkormányzatot és a 
javaslattevőt tájékoztassa. 

 
Határidő: 2014. június 30. 
Felelős:  Ruzsics Ferenc bizottsági elnök  
               Dr. Horváth Teréz jegyző 
               (Dr. Gábor Hajnalka jogi és szervezési osztályvezető) 
 
 
A bizottság a „Georgikon” Települési Értéktárba történő felvétele vonatkozásában 3 egyhangú igen 

szavazattal meghozta a következő határozatot.  

6/2014. (VI. 11.) számú KTÉB határozat 
 

A Keszthelyi Települési Értéktár Bizottság megtárgyalta „A Keszthelyi Települési Értéktár 
Bizottsághoz beérkezett felvételi javaslatok elbírálása” című előterjesztést és az alábbi határozatot 
hozta:  
 

1. A Keszthelyi Települési Értéktár Bizottság a „Georgikont” felveszi a Keszthelyi 
Települési Értéktár kulturális örökség szakterületi kategóriájába.  

 
2. A Keszthelyi Települési Értéktár Bizottság felkéri a bizottság elnökét, hogy a 

döntésről a határozat megküldésével a Zala Megyei Önkormányzatot és a 
javaslattevőt tájékoztassa. 

 
Határidő: 2014. június 30. 
Felelős:  Ruzsics Ferenc bizottsági elnök  
               Dr. Horváth Teréz jegyző 
               (Dr. Gábor Hajnalka jogi és szervezési osztályvezető) 
 

 



A bizottság a „Sárgulási ünnepség a keszthelyi Georgikon Karon” Települési Értéktárba történő felvétele 

vonatkozásában 3 egyhangú igen szavazattal meghozta a következő határozatot.  

 
7/2014. (VI. 11.) számú KTÉB határozat 

 
A Keszthelyi Települési Értéktár Bizottság megtárgyalta „A Keszthelyi Települési Értéktár 
Bizottsághoz beérkezett felvételi javaslatok elbírálása” című előterjesztést és az alábbi határozatot 
hozta:  
 

1. A Keszthelyi Települési Értéktár Bizottság a „Sárgulási ünnepség a keszthelyi 
Georgikon Karon” értéket felveszi a Keszthelyi Települési Értéktár kulturális örökség 
szakterületi kategóriájába.  

 
2. A Keszthelyi Települési Értéktár Bizottság felkéri a bizottság elnökét, hogy a 

döntésről a határozat megküldésével a Zala Megyei Önkormányzatot és a 
javaslattevőt tájékoztassa. 

 
Határidő: 2014. június 30. 
Felelős:  Ruzsics Ferenc bizottsági elnök  
               Dr. Horváth Teréz jegyző 
               (Dr. Gábor Hajnalka jogi és szervezési osztályvezető) 
 
 
A bizottság a „Szent Márton templom emlékhely” Települési Értéktárba történő felvétele vonatkozásában 3 

egyhangú igen szavazattal meghozta a következő határozatot.  

8/2014. (VI. 11.) számú KTÉB határozat 
 

A Keszthelyi Települési Értéktár Bizottság megtárgyalta „A Keszthelyi Települési Értéktár 
Bizottsághoz beérkezett felvételi javaslatok elbírálása” című előterjesztést és az alábbi határozatot 
hozta:  
 

1. A Keszthelyi Települési Értéktár Bizottság a „Szent Márton templom emlékhelyét” 
felveszi a Keszthelyi Települési Értéktár kulturális örökség szakterületi kategóriájába.   

 
2. A Keszthelyi Települési Értéktár Bizottság felkéri a bizottság elnökét, hogy a 

döntésről a határozat megküldésével a Zala Megyei Önkormányzatot és a 
javaslattevőt tájékoztassa. 

 
Határidő: 2014. június 30. 
Felelős:  Ruzsics Ferenc bizottsági elnök  
               Dr. Horváth Teréz jegyző 
               (Dr. Gábor Hajnalka jogi és szervezési osztályvezető) 
 
 
A bizottság a „Keszthelyi Rózsakert” Települési Értéktárba történő felvétele vonatkozásában 3 egyhangú 

igen szavazattal meghozta a következő határozatot.  

 
 
 
 



9/2014. (VI. 11.) számú KTÉB határozat 
 

A Keszthelyi Települési Értéktár Bizottság megtárgyalta „A Keszthelyi Települési Értéktár 
Bizottsághoz beérkezett felvételi javaslatok elbírálása” című előterjesztést és az alábbi határozatot 
hozta:  
 

1. A Keszthelyi Települési Értéktár Bizottság a „Keszthelyi Rózsakertet” felveszi a 
Keszthelyi Települési Értéktár természeti környezet szakterületi kategóriájába.  

 
2. A Keszthelyi Települési Értéktár Bizottság felkéri a bizottság elnökét, hogy a 

döntésről a határozat megküldésével a Zala Megyei Önkormányzatot és a 
javaslattevőt tájékoztassa. 

 
Határidő: 2014. június 30. 
Felelős:  Ruzsics Ferenc bizottsági elnök  
               Dr. Horváth Teréz jegyző 
               (Dr. Gábor Hajnalka jogi és szervezési osztályvezető) 
 
 
A bizottság a „Fenyves allé és fenék-úti gesztenye-fasor” Települési Értéktárba történő felvétele 

vonatkozásában 3 egyhangú igen szavazattal meghozta a következő határozatot.  

10/2014. (VI. 11.) számú KTÉB határozat 
 

A Keszthelyi Települési Értéktár Bizottság megtárgyalta „A Keszthelyi Települési Értéktár 
Bizottsághoz beérkezett felvételi javaslatok elbírálása” című előterjesztést és az alábbi határozatot 
hozta:  
 

1. A Keszthelyi Települési Értéktár Bizottság a „Fenyves allé és fenék-úti gesztenye-
fasort” felveszi a Keszthelyi Települési Értéktár természeti környezet szakterületi 
kategóriájába.  

 
2. A Keszthelyi Települési Értéktár Bizottság felkéri a bizottság elnökét, hogy a 

döntésről a határozat megküldésével a Zala Megyei Önkormányzatot és a 
javaslattevőt tájékoztassa. 

 
Határidő: 2014. június 30. 
Felelős:  Ruzsics Ferenc bizottsági elnök  
               Dr. Horváth Teréz jegyző 
               (Dr. Gábor Hajnalka jogi és szervezési osztályvezető) 
 

Ruzsics Ferenc elnök megállapította, hogy a bizottsági ülés napirendjével kapcsolatban nincs 
további hozzászólás, így 15.20 órakor a Települési Értéktár Bizottság ülését bezárta.  

 

 

Kmf. 

 

Ruzsics Ferenc      Nyári Emőke 
       elnök           jegyzőkönyvvezető 


