
 
 

KESZTHELYI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG 
_____________________________________________________________________ 

 

Ügyirat száma: 1/117-20/2015.    

JJ  EE  GG  YY  ZZ  ŐŐ  KK  ÖÖ  NN  YY  VV  

Készült:  A Keszthelyi Települési Értéktár Bizottság 2015. október 27-én (kedd) 13.00 órai 
kezdettel megtartott üléséről. 

 
Az ülés helye: Keszthelyi Polgármesteri Hivatal Aljegyzői 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 3 fővel jelen vannak, 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 2015. júliusában, melyre kilenc javaslat érkezett. A bizottsági tagokkal 
ismertette a beérkezett ajánlásokat. Elmondta, hogy az ajánlások közül nem támogatja az Erzsébet-
liget, figyelemmel az önkormányzat fejlesztési szándékaira és Simon József munkássága, valamint 
a Balatonszentgyörgyi életképek felvételét jelentősebb keszthelyi érintettség hiányában az 
értéktárba. Javasolja, hogy külön kerüljön felvételre Csáktornyai Lackfi II. István tevékenysége és a 
Fő téri templom. Kezdeményezte, hogy a „Keszthelyi kézműves kályhák és Kályhák Háza” érték a 
javasolt szakterületek közül egyedül az ipari és műszaki megoldások kategóriába kerüljön felvételre. 
Felkérte a tagokat, hogy tegyék meg észrevételeiket. 
 
Csótár András tag elmondta, hogy egyetért a felvételre nem javasolt ajánlások körének 
meghatározásával, ezért ő sem támogatja az Erzsébet-liget, Simon József munkássága, valamint a 

Balatonszentgyörgyi életképek települési értéktárba történő felvételét. A „Ligetszépe 
meseterápiás módszer” értékként való felvételét sem tudja támogatni. Elsősorban 



tradicionális keszthelyi értékekkel lenne szükséges feltölteni a helyi értéktárat. Ez a 
módszer, véleménye szerint jelenleg nem illik ebbe a körbe. 
 
Ruzsics Ferenc elnök további észrevétel, hozzászólás hiányában egyenként szavazásra bocsátotta 

a határozati javaslatokat. 

A bizottság a „Helikon Kastélymúzeum, Festetics-kastély” Települési Értéktárba történő felvétele 

vonatkozásában 3 egyhangú igen szavazattal meghozta a következő határozatot.  

14/2015. (X. 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 „Helikon Kastélymúzeum, Festetics-
kastély”-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. november 10. 
Felelős:  Ruzsics Ferenc bizottsági elnök  
               Dr. Horváth Teréz jegyző 
               (Dr. Gábor Hajnalka jogi és szervezési osztályvezető) 

 
A bizottság a „Nagyváthy Néptáncegyüttes” Települési Értéktárba történő felvétele vonatkozásában 3 

egyhangú igen szavazattal meghozta a következő határozatot.  

15/2015. (X. 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 „Nagyváthy 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. november 10. 
Felelős:  Ruzsics Ferenc bizottsági elnök  
               Dr. Horváth Teréz jegyző 
               (Dr. Gábor Hajnalka jogi és szervezési osztályvezető) 

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

 
 
 
 



16/2015. (X. 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 „Helikoni Ünnepségek”-et 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. november 10. 
Felelős:  Ruzsics Ferenc bizottsági elnök  
               Dr. Horváth Teréz jegyző 
               (Dr. Gábor Hajnalka jogi és szervezési osztályvezető) 

 
A bizottság a „Csáktornyai Lackfi II. István” Települési Értéktárba történő felvétele vonatkozásában 3 
egyhangú igen szavazattal meghozta a következő határozatot.  

 
 

17/2015. (X. 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 „Csáktornyai Lackfi II. István”-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. november 10. 
Felelős:  Ruzsics Ferenc bizottsági elnök  
               Dr. Horváth Teréz jegyző 
               (Dr. Gábor Hajnalka jogi és szervezési osztályvezető) 
 
A bizottság a „Keszthelyi Magyarok Nagyasszonya Plébániatemplom” Települési Értéktárba történő felvétele 
vonatkozásában 3 egyhangú igen szavazattal meghozta a következő határozatot.  
 

18/2015. (X. 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 Magyarok Nagyasszonya 
Plébániatemplom”-ot 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. november 10. 
Felelős:  Ruzsics Ferenc bizottsági elnök  
               Dr. Horváth Teréz jegyző 
               (Dr. Gábor Hajnalka jogi és szervezési osztályvezető) 

 
A bizottság a „Kőrösi Csoma Sándor Klub” Települési Értéktárba történő felvétele vonatkozásában 3 
egyhangú igen szavazattal meghozta a következő határozatot.  

 
19/2015. (X. 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 „Kőrösi Csoma Sándor Klub” 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. november 10. 
Felelős:  Ruzsics Ferenc bizottsági elnök  
               Dr. Horváth Teréz jegyző 
               (Dr. Gábor Hajnalka jogi és szervezési osztályvezető) 

 
A bizottság az „Erzsébet liget” Települési Értéktárba történő felvétele vonatkozásában 3 egyhangú igen 
szavazattal meghozta a következő határozatot.  

 
20/2015. (X. 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 az „Erzsébet liget” 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. november 10. 
Felelős:  Ruzsics Ferenc bizottsági elnök  
               Dr. Horváth Teréz jegyző 
               (Dr. Gábor Hajnalka jogi és szervezési osztályvezető) 

 
A bizottság a „Keszthelyi kézműves kályhák és a Kályhák Háza” Települési Értéktárba történő felvétele 
vonatkozásában 3 egyhangú igen szavazattal meghozta a következő határozatot.  

 
21/2015. (X. 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 kézműves kályhák és a 
Kályhák Házá”-t felveszi a Keszthelyi Települési Értéktár 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. november 10. 
Felelős:  Ruzsics Ferenc bizottsági elnök  
               Dr. Horváth Teréz jegyző 
               (Dr. Gábor Hajnalka jogi és szervezési osztályvezető) 

 
A bizottság a „Ligetszépe meseterápiás módszer” Települési Értéktárba történő felvétele vonatkozásában 3 
egyhangú igen szavazattal meghozta a következő határozatot.  

 
22/2015. (X. 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 „Ligetszépe meseterápiás módszer” 

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. november 10. 
Felelős:  Ruzsics Ferenc bizottsági elnök  
               Dr. Horváth Teréz jegyző 
               (Dr. Gábor Hajnalka jogi és szervezési osztályvezető) 

 
A bizottság a „„Simon József festőművész, író, költő életműve” és a „Balatonszentgyörgyi életképek a XX. 
századból” Települési Értéktárba történő felvétele vonatkozásában 3 egyhangú igen szavazattal meghozta a 
következő határozatot.  

 
23/2015. (X. 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 „Simon József festőművész, író, költő 

életműve” és a „Balatonszentgyörgyi életképek a XX. századból” 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. november 10. 
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.  

 
24/2015. (X. 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 

Helikon Kastélymúzeum, Festetics-kastély kulturális   

Georgikon kulturális   

Helikoni Ünnepségek kulturális   

 
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. 

 
Határidő: 2015. november 10. 
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 13.30 órakor a Települési Értéktár Bizottság ülését bezárta.  

 

 

Kmf. 

 

 

Ruzsics Ferenc      Nyári Emőke 
       elnök           jegyzőkönyvvezető 


