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Készült:  A Keszthelyi Települési Értéktár Bizottság 2017. június 12. napján (hétfőn) 

14.00 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. Skoda Lilla bizottsági tag 
 
 

Ruzsics Ferenc elnök köszöntötte 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 bizottsághoz 2017. márciusában kettő javaslat 
érkezett. A hatályos kormányrendelet értelmében a kezdeményezésekről 90 napon belül 
dönteni kell. A bizottsági tagokkal ismertette a beérkezett ajánlásokat és felkérte a tagokat 
észrevételeik megtételére. 
 
Csótár András tag elmondta, hogy támogatja a „Keszthely város címere” javaslat felvételét az 
értéktárba. A másik kezdeményezés, a „Keszthely műemlékei és helyi védelem alatt álló 
építményei” tekintetében viszont túl általánosnak tartja a meghatározást, hiányolja a konkrét 



épület, épületegyüttes megjelölést. Amennyiben a bizottság felveszi a javaslatot az 
értéktárba, azzal saját hatáskörét szűkíti le és később további műemléket vagy helyi védelem 
alatt álló építményt, mely nem szerepel a jelenlegi javaslatban, nem tud majd a bizottság 
beemelni az értéktárba.  
 
Ruzsics Ferenc elnök elmondta, hogy a felvetéssel egyetért és elfogadja. Szükségesnek tartja a 
kezdeményező tájékoztatást, hogy a bizottság csak konkrét építmények vonatkozásában tud 
döntést hozni. 
 
Dr. Skoda Lilla tag elmondta, hogy a címerre vonatkozó javaslatot támogatni tudja, a másik 
ajánlás tekintetében viszont egyetért az észrevétellel, annak értéktárba történő felvételét ezért 
nem támogatja. 
 
Ruzsics Ferenc elnök egyenként szavazásra bocsátotta a határozati javaslatokat. 

A bizottság a „Keszthelyi város címere” Települési Értéktárba történő felvétele vonatkozásában 3 

egyhangú igen szavazattal meghozta a következő határozatot.  

5/2017. (VI. 12.) 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 „Keszthely város címeré”-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: 2017. június 20. 
Felelős:  Ruzsics Ferenc bizottsági elnök  
               Dr. Horváth Teréz jegyző 
               (Dr. Skoda Lilla jogi és szervezési osztályvezető) 

 
A bizottság a „Keszthely műemlékei és helyi védelem alatt álló építményei” Települési Értéktárba 

történő felvétele vonatkozásában 3 egyhangú tartózkodással nem hozott érvényes döntést.  

Ruzsics Ferenc elnök megállapította, hogy a bizottsági ülés napirendjével kapcsolatban 
nincs további hozzászólás, így 14.15 órakor a Települési Értéktár Bizottság ülését bezárta.  

 

Kmf. 

 

 

Ruzsics Ferenc      Nyári Emőke 
       elnök           jegyzőkönyvvezető 


