
 
 

KESZTHELYI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG 
_____________________________________________________________________ 

 

Ügyirat száma: 1/117-4/2015.    
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Készült:  A Keszthelyi Települési Értéktár Bizottság 2015. április 27-én (hétfő) 12.30 órai 
kezdettel megtartott üléséről. 

 
Az ülés helye: Keszthelyi Polgármesteri 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 bővítése céljából felhívás 
közzétételére került sor 2014. decemberében, melyre a Goldmark Károly Művelődési Központ 
Hungarikum Klubja több szakterületre összegyűjtött, komplett javaslatcsomagot nyújtott be. A 
bizottsági tagokkal ismertette a beérkezett ajánlásokat és felkérte a tagokat észrevételeik 
megtételére. 
 
Csótár András tag elmondta, hogy elsősorban a ténylegesen Keszthely városhoz fűződő, konkrét 
értékek felvételét javasolja az értéktárba. A „Helikon Kastélymúzeum Könyvtára”, a „Keszthely és 
Keszthely környéki hímes tojások” és a „gróf Festetics I. György munkássága” értékek 
vonatkozásában további egyeztetéseket, kiegészítést javasol. A „Goldmark Károly Művelődési 
Központ” és a „Georgikon Lovasiskola” értékek települési értéktárba történő felvételét nem 
támogatja. 
 



Ruzsics Ferenc elnök elmondta, hogy egyetért az észrevétellel.  A „Helikon Kastélymúzeum 
Könyvtára”, a „Keszthely és Keszthely környéki hímes tojások” és a „gróf Festetics I. György 
munkássága” értékeket illetően egyeztetni fog a szakma képviselőivel, illetve az érintettekkel. 
Szerinte a Helikon Kastélymúzeumot egészében - beleértve a könyvtárát, a hintómúzeumot, illetve 
egyéb részeit - lenne szükséges felvenni a települési értéktárba, nem pedig külön-külön. A „gróf 
Festetics I. György munkássága” értékre tett javaslat vonatkozásában a Festeticsek – beleértve 
Festetics György, Festetics Tasziló, Festetics Imre stb. – munkásságát felölelő, egységesebb értéket 
lenne célszerű az értéktárba beemelni, ezért erre vonatkozóan egyeztetni fog a javaslattevővel. 
Javasolja, hogy e értékek, valamint a „Keszthely zöld kincsei” érték levételre kerüljön. A 
„Keszthely zöld kincsei” értékre tett javaslatot túl általánosnak tartja, hiányolja a konkrét 
megjelölést, ezért javasolja ennek levételét. A „Goldmark Károly Művelődési Központ” és a 
„Georgikon Lovasiskola” értékek települési értéktárba történő felvételének elutasításával egyetért.  
 
Csótár András tag elmondta, hogy egyetért a „Keszthely zöld kincsei” érték levételére vonatkozó 
javaslattal.  
 
Dr. Gábor Hajnalka tag elmondta, hogy az egyeztetésre javasolt értékek körével ő is egyetért. 
Álláspontja szerint e javaslatok esetében szükséges a javaslattevővel és a szakmával történő 
konzultáció, ezért támogatja az erre vonatkozó határozati javaslatok levételét. A „Keszthely zöld 
kincsei” értékre vonatkozó javaslatból az egyediséget, a „keszthelyi jelleget” hiányolja, ezért 
támogatni tudja ennek az értéknek a levételét is. 
 
Ruzsics Ferenc elnök további észrevétel, hozzászólás hiányában javasolta a „Helikon 
Kastélymúzeum Könyvtára”, a „Keszthely és Keszthely környéki hímes tojások” és a „gróf 
Festetics I. György munkássága”, illetve a „Keszthely zöld kincsei” értékekre vonatkozó határozati 
javaslatok levételét. 
 
A bizottság a „Helikon Kastélymúzeum Könyvtára”, a „Keszthely és Keszthely környéki hímes tojások” és a 

„gróf Festetics I. György munkássága”, illetve a „Keszthely zöld kincsei” értékekre vonatkozó javaslatok 

vonatkozásában 3 egyhangú igen szavazattal döntött az ajánlások levételéről.  

Ruzsics Ferenc elnök egyenként szavazásra bocsátotta a határozati javaslatokat. 

A bizottság a „Goldmark Károly Művelődési Központ” Települési Értéktárba történő felvétele 

vonatkozásában 3 egyhangú igen szavazattal meghozta a következő határozatot.  

1/2015. (IV. 27) 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 „Goldmark Károly Művelődési Központ” 
Keszthelyi Települési Értéktárba történő felvételét nem támogatja. 

2. A Keszthelyi Települési Értéktár Bizottság felkéri a bizottság elnökét, hogy a döntésről 
a határozat megküldésével a javaslattevőt tájékoztassa. 

 
Határidő: 2015. május 31. 
Felelős:  Ruzsics Ferenc bizottsági elnök  
               Dr. Horváth Teréz jegyző 
               (Dr. Gábor Hajnalka jogi és szervezési osztályvezető) 

 



A bizottság a „Goldmark Károly Művelődési Központ Népművészeti Szakkörei” Települési Értéktárba 

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

2/2015. (IV. 27.) 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 „Goldmark Károly Művelődési Központ 
Népművészeti Szakkörei”-t 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: 2015. május 31. 
Felelős:  Ruzsics Ferenc bizottsági elnök  
               Dr. Horváth Teréz jegyző 
               (Dr. Gábor Hajnalka jogi és szervezési osztályvezető) 

 
A bizottság a „Georgikon Néptáncegyüttes” Települési Értéktárba történő felvétele vonatkozásában 3 
egyhangú igen szavazattal meghozta a következő határozatot.  

 
3/2015. (IV. 27.) 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 Néptáncegyüttes”-t 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: 2015. május 31. 
Felelős:  Ruzsics Ferenc bizottsági elnök  
               Dr. Horváth Teréz jegyző 
               (Dr. Gábor Hajnalka jogi és szervezési osztályvezető) 

 
A bizottság a „Szendrey-Emlékszoba” Települési Értéktárba történő felvétele vonatkozásában 3 egyhangú 
igen szavazattal meghozta a következő határozatot.  

 
 

4/2015. (IV. 27.) 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 „Szendrey-Emlékszobá”-t 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: 2015. május 31. 
Felelős:  Ruzsics Ferenc bizottsági elnök  
               Dr. Horváth Teréz jegyző 
               (Dr. Gábor Hajnalka jogi és szervezési osztályvezető) 
 
A bizottság a „XIX. századi Monarchia-korabeli Balatonpart Keszthelyen” Települési Értéktárba történő 
felvétele vonatkozásában 3 egyhangú igen szavazattal meghozta a következő határozatot.  
 

5/2015. (IV. 27.) 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 „XIX. századi Monarchia-korabeli 
Balatonpart Keszthelyen” 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: 2015. május 31. 
Felelős:  Ruzsics Ferenc bizottsági elnök  
               Dr. Horváth Teréz jegyző 
               (Dr. Gábor Hajnalka jogi és szervezési osztályvezető) 

 
A bizottság a „Dore Nagy Aladár képzőművész és alkotásai” Települési Értéktárba történő felvétele 
vonatkozásában 3 egyhangú igen szavazattal meghozta a következő határozatot.  

 
6/2015. (IV. 27.) 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 „Dore Nagy Aladár képzőművész és 
alkotásai”-t 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: 2015. május 31. 
Felelős:  Ruzsics Ferenc bizottsági elnök  
               Dr. Horváth Teréz jegyző 
               (Dr. Gábor Hajnalka jogi és szervezési osztályvezető) 

 
 
 
 



A bizottság a „Georgikon Lovasiskola” Települési Értéktárba történő felvétele vonatkozásában 3 egyhangú 
igen szavazattal meghozta a következő határozatot.  

 
7/2015. (IV. 27.) 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 Lovasiskola” Keszthelyi 
Települési Értéktárba történő felvételét nem támogatja.  

2. A Keszthelyi Települési Értéktár Bizottság felkéri a bizottság elnökét, hogy a döntésről 
a határozat megküldésével a javaslattevőt tájékoztassa. 

 
Határidő: 2015. május 31. 
Felelős:  Ruzsics Ferenc bizottsági elnök  
               Dr. Horváth Teréz jegyző 
               (Dr. Gábor Hajnalka jogi és szervezési osztályvezető) 

 
A bizottság a „Keszthelyi Kilométerek” Települési Értéktárba történő felvétele vonatkozásában 3 egyhangú 
igen szavazattal meghozta a következő határozatot.  

 
8/2015. (IV. 27.) 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 Kilométerek”-et felveszi a 

Keszthelyi Települési Értéktár sport 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: 2015. május 31. 
Felelős:  Ruzsics Ferenc bizottsági elnök  
               Dr. Horváth Teréz jegyző 
               (Dr. Gábor Hajnalka jogi és szervezési osztályvezető) 

 
A bizottság a „Majorbéli géptalálkozó és gőzgépindítás” Települési Értéktárba történő felvétele 
vonatkozásában 3 egyhangú igen szavazattal meghozta a következő határozatot.  

 
9/2015. (IV. 27.) 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 „Majorbéli géptalálkozó és 

gőzgépindítás”-t felveszi a Keszthelyi Települési Értéktár agrár- és élelmiszergazdaság, 
a kulturális örökség és a turizmus szakterületi kategóriáiba.  



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: 2015. május 31. 
Felelős:  Ruzsics Ferenc bizottsági elnök  
               Dr. Horváth Teréz jegyző 
               (Dr. Gábor Hajnalka jogi és szervezési osztályvezető) 

 
A bizottság a „Zalai Borcégér-Keszthelyi Borünnep” Települési Értéktárba történő felvétele vonatkozásában 
3 egyhangú igen szavazattal meghozta a következő határozatot.  

 
10/2015. (IV. 27.) 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 „Zalai Borcégér-Keszthelyi Borünnep”-et 

felveszi a Keszthelyi Települési Értéktár agrár- és élelmiszergazdaság, a kulturális 
örökség és a turizmus szakterületi kategóriáiba..  

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: 2015. május 31. 
Felelős:  Ruzsics Ferenc bizottsági elnök  
               Dr. Horváth Teréz jegyző 
               (Dr. Gábor Hajnalka jogi és szervezési osztályvezető) 

 
A bizottság a „Keszthelyi Földművesiskola, Tanintézet és Akadémia” Települési Értéktárba történő felvétele 
vonatkozásában 3 egyhangú igen szavazattal meghozta a következő határozatot.  

 
11/2015. (IV. 27.) 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 Földművesiskola, Tanintézet 
és Akadémiá”-t felveszi a Keszthelyi Települési Értéktár agrár- és élelmiszergazdaság, 
a kulturális örökség, az épített környezet és az ipari és műszaki megoldások 
szakterületi kategóriáiba. 

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: 2015. május 31. 
Felelős:  Ruzsics Ferenc bizottsági elnök  
               Dr. Horváth Teréz jegyző 
               (Dr. Gábor Hajnalka jogi és szervezési osztályvezető) 

 



A bizottság „A genetika szülőföldje” Települési Értéktárba történő felvétele vonatkozásában 3 egyhangú igen 
szavazattal meghozta a következő határozatot.  

 
12/2015. (IV. 27.) 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 genetika szülőföldjé”-t felveszi a 
Keszthelyi Települési Értéktár agrár- és élelmiszergazdaság, a kulturális örökség, a 
természeti környezet szakterületi kategóriáiba.  

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: 2015. május 31. 
Felelős:  Ruzsics Ferenc bizottsági elnök  
               Dr. Horváth Teréz jegyző 
               (Dr. Gábor Hajnalka jogi és szervezési osztályvezető) 

 
A bizottság a Zala Megyei Értéktárba történő felvétel vonatkozásában 3 egyhangú igen szavazattal meghozta 
a következő határozatot.  

 
13/2015. (IV. 27.) 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 magyar nemzeti értékek és hungarikumok 
gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet 7. § (6) bekezdése alapján az 
alábbi települési értékek Zala Megyei Értéktárba történő felvételét javasolja: 

 

érték megnevezése szakterületi kategória 

Keszthelyi Kilométerek sport 

Goldmark Károly Művelődési Központ 
Népművészeti Szakkörei  

kulturális örökség 

Georgikon Néptáncegyüttes kulturális örökség 



Szendrey-Emlékszoba kulturális örökség 

Dore Nagy Aladár képzőművész és 
alkotásai 

kulturális örökség 

XIX. századi Monarchia-korabeli 
Balatonpart Keszthelyen 

kulturális örökség 

Majorbéli géptalákozó és 
gőzgépindítás 

agrár- és élelmiszergazdálkodás,  
kulturális örökség,  

turizmus 

Zalai Borcégér-Keszthelyi Borünnep 
agrár- és élelmiszergazdaság,  

kulturális örökség,  
turizmus 

Keszthelyi Földművesiskola, 
Tanintézet és Akadémia 

agrár- és élelmiszergazdaság,  
épített környezet,  

ipari és műszaki megoldások,  
kulturális örökség 

A genetika szülőföldje 
agrár- és élelmiszergazdaság,  

természeti környezet,  
kulturális örökség 

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

a határozat és a javaslatok megküldésével a Zala Megyei Értéktárat és a javaslattevőt 
tájékoztassa. 

 

Ruzsics Ferenc elnök megállapította, hogy a bizottsági ülés napirendjével kapcsolatban nincs 
további hozzászólás, így 13.00 órakor a Települési Értéktár Bizottság ülését bezárta.  

 

 

Kmf. 

 

 

Ruzsics Ferenc      Nyári Emőke 
       elnök           jegyzőkönyvvezető 


