
 
 

KESZTHELYI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG 
_____________________________________________________________________ 

 

Ügyirat száma: 1/139-20/2014.    

 

JJ  EE  GG  YY  ZZ  ŐŐ  KK  ÖÖ  NN  YY  VV  

Készült:  A Keszthelyi Települési Értéktár Bizottság 2014. december 18-án (csütörtök) 
10.45 órai kezdettel megtartott üléséről. 

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

Dr. Gábor Hajnalka bizottsági tag 
 
 

Ruzsics Ferenc elnök köszöntette a megjelent bizottsági tagot. Megállapította, hogy az ülés a 
Keszthelyi Települési Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzata alapján szabályszerű 
módon került összehívásra, a bizottság tagjai közül 2 fő jelen van, a bizottság határozatképes, így az 
ülést megnyitotta. A napirendi javaslatot a bizottság elé terjesztette és felkérte a jelenlévő tagot a 
napirenddel kapcsolatos javaslataik, észrevételeik megtételére.  
 
A napirenddel kapcsolatban észrevétel nem érkezett. 
 
Ruzsics Ferenc elnök a napirendi javaslatot szavazásra bocsátotta.  
 
A Települési Értéktár Bizottság 2 egyhangú igen szavazattal elfogadta az alábbi napirendet.  
 

N a p i r e n d  
 

1. Támogatói nyilatkozat pályázatokhoz 
 
Ruzsics Ferenc elnök elmondta, hogy a Földművelésügyi Minisztérium és a Hungarikum 
Bizottság a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, 
megőrzésének és gondozásának támogatására nyílt pályázatot hirdetett, melynek célja a magyar 
nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény szerinti települési, 
tájegységi, megyei értékek gyűjtése, rendszerezése, kollektív megismertetése azok írott és 
elektronikus kiadványokban történő megjelentetése és népszerűsítése. Keszthely város 
vonatkozásában az Újkori Középiskolás Helikoni Ünnepségek Alapítvány és a Balaton Fesztivál 
Alapítvány kíván pályázatot benyújtani, melyhez a helyi Települési Értéktár Bizottság támogatói 
nyilatkozata szükséges. Felkérte a bizottsági tagot észrevételei megtételére. 
 
Észrevétel, hozzászólás hiányában egyenként szavazásra bocsátotta a határozati javaslatokat. 



 

A bizottság a Földművelésügyi Minisztérium és a Hungarikum Bizottság a nemzeti értékek és 
hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának 
támogatására kiírt pályázaton az Újkori Középiskolás Helikoni Ünnepségek Alapítvány részvételének 
vonatkozásában 2 egyhangú igen szavazattal meghozta a következő határozatot.  

 
11/2014. (XII. 18.) számú KTÉB határozat 

 
A Keszthelyi Települési Értéktár Bizottság megtárgyalta a „Támogatói nyilatkozat 

pályázatokhoz” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:  
 

1. A Keszthelyi Települési Értéktár Bizottság támogatja az Újkori Középiskolás Helikoni 
Ünnepségek Alapítvány részvételét a Földművelésügyi Minisztérium és a Hungarikum 
Bizottság által a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, 
megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására kiírt pályázaton az 
„Iskolai értékfeltáró csoport létrehozása a Keszthelyi Közgazdasági Szakközépiskolában diákok 
bevonásával” című témakörben benyújtásra kerülő pályázati anyaggal.  

 
2. A projekt lebonyolítása kapcsán a Települési Értéktár Bizottság mindennemű szakmai 

segítséget biztosít, mely előremozdíthatja a program sikerét.  
 
3. A Keszthelyi Települési Értéktár Bizottság felhatalmazza az elnököt a pályázathoz 

szükséges támogatói nyilatkozatot aláírására. 
 
Határidő: 2014. december 22. 
Felelős:  Ruzsics Ferenc bizottsági elnök  
               Dr. Horváth Teréz jegyző 
               (Dr. Gábor Hajnalka jogi és szervezési osztályvezető) 
 
 
A bizottság a Földművelésügyi Minisztérium és a Hungarikum Bizottság a nemzeti értékek és 
hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának 
támogatására kiírt pályázaton a Balaton Fesztivál Alapítvány részvételének vonatkozásában 2 egyhangú igen 
szavazattal meghozta a következő határozatot.  

 
12/2014. (XII. 18.) számú KTÉB határozat 

 
A Keszthelyi Települési Értéktár Bizottság megtárgyalta a „Támogatói nyilatkozat 

pályázatokhoz” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:  
 

1. A Keszthelyi Települési Értéktár Bizottság támogatja a Balaton Fesztivál Alapítvány 
részvételét a Földművelésügyi Minisztérium és a Hungarikum Bizottság által a nemzeti 
értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, 

megőrzésének és gondozásának támogatására kiírt pályázaton „A keszthelyi értéktárban 
szereplő értékek népszerűsítése” című témakörben benyújtásra kerülő pályázati 
anyaggal.  

 
2. A projekt lebonyolítása kapcsán a Települési Értéktár Bizottság mindennemű szakmai 

segítséget biztosít, mely előremozdíthatja a program sikerét.  
 
3. A Keszthelyi Települési Értéktár Bizottság felhatalmazza az elnököt a pályázathoz 

szükséges támogatói nyilatkozatot aláírására. 



 
Határidő: 2014. december 22. 
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 11.55 órakor a Települési Értéktár Bizottság ülését bezárta.  

 

 

Kmf. 

 

Ruzsics Ferenc      Nyári Emőke 
       elnök           jegyzőkönyvvezető 


