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Készült:  A Keszthelyi Települési Értéktár Bizottság 2018. február 19. napján (hétfőn) 

10.30 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. 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 kettő javaslat érkezett, melyről 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 mindkettő javaslat felvételét támogatja mind a települési, 
mind a megyei értéktárba.  



Ruzsics Ferenc elnök elmondta, hogy ő is támogatja a „Tündérrózsa gyermek-
néptánccsoport” és a „Kis Szent Teréz Kórus” felvételét a települési és a megyei értéktárba. 
 
Dr. Skoda Lilla tag elmondta, hogy egyetért mindkettő érték felvételével az értéktárakba. 
 
Ruzsics Ferenc elnök egyenként szavazásra bocsátotta a határozati javaslatokat. 

A bizottság a „Tündérrózsa gyermek-néptánccsoport” Települési Értéktárba történő felvétele 

vonatkozásában 3 egyhangú igen szavazattal meghozta a következő határozatot.  

1/2018. (II. 19.) 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 „Tündérrózsa gyermek-
néptánccsoport”-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: 2018. február 28.  
Felelős:  Ruzsics Ferenc bizottsági elnök  
               Dr. Horváth Teréz jegyző 
               (Dr. Skoda Lilla jogi és szervezési osztályvezető) 

 
A bizottság a „Kis Szent Teréz Kórus” Települési Értéktárba történő felvétele vonatkozásában 3 

egyhangú igen szavazattal meghozta a következő határozatot.  

2/2018. (II. 19.) 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 „Kis Szent Teréz Kórus”-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: 2018. február 28.  
Felelős:  Ruzsics Ferenc bizottsági elnök  
               Dr. Horváth Teréz jegyző 
               (Dr. Skoda Lilla jogi és szervezési osztályvezető) 

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



3/2018. (II. 19.) 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. (X. 16.) Korm. rendelet 7. § (6) 
bekezdése alapján az alábbi települési értékek Zala Megyei Értéktárba történő 
felvételét javasolja: 

 

érték megnevezése szakterületi kategória 

Tündérrózsa gyermek-néptánccsoport kulturális 

Kis Szent Teréz Kórus 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: 2018. február 28.  
Felelős:  Ruzsics Ferenc bizottsági elnök  
               Dr. Horváth Teréz jegyző 
               (Dr. Skoda Lilla jogi és szervezési osztályvezető) 

 
 

Ruzsics Ferenc elnök megállapította, hogy a bizottsági ülés napirendjével kapcsolatban 

nincs további hozzászólás, így 10.45 órakor a Települési Értéktár Bizottság ülését bezárta.  

 

Kmf. 

 

 

Ruzsics Ferenc      Nyári Emőke 
       elnök           jegyzőkönyvvezető 


