
 
 

KESZTHELYI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG 
_____________________________________________________________________ 

 

Ügyirat száma: 1/148-11/2019.  Ügyintéző: Nyári Emőke 

JJ  EE  GG  YY  ZZ  ŐŐ  KK  ÖÖ  NN  YY  VV  

Készült:  A Keszthelyi Települési Értéktár Bizottság 2019. május 13. (hétfő) napján 14.00 
órai kezdettel megtartott üléséről. 

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

Dr. Skoda Lilla bizottsági tag 
 

Ruzsics Ferenc elnök köszöntötte 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 van jelen, 1 fő igazoltan 
távol tartózkodik. A bizottság határozatképes, így az ülést megnyitotta. A napirendi javaslatot 
a bizottság elé terjesztette és felkérte a jelenlévő tagot a napirenddel kapcsolatos javaslatai, 
észrevételei 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 kiadása a HUNG-2019 pályázathoz 
Előterjesztő: Ruzsics Ferenc bizottsági elnök 
 
2. A Keszthelyi Települési Értéktár Bizottsághoz beérkezett felvételi javaslatok elbírálása 
Előterjesztő: Ruzsics Ferenc bizottsági elnök 
 
Ruzsics Ferenc elnök az első napirend vonatkozásában elmondta, hogy a bizottsághoz a 
Goldmark Károly Művelődési Központ és az Újkori Középiskolás Helikoni Ünnepségek 
Alapítvány kérelmet nyújtottak be, hogy az agrárminisztérium által - a nemzeti értékek és 
hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és 
gondozásának támogatására - kiírt pályázaton részt kívánnak venni, melyhez szükséges a 
bizottság támogatói nyilatkozata. Az intézmény „Keszthelyi értékek népszerűsítése” c. 
pályázati programot szeretné megvalósítani nyomtatot és elektronikus kiadványok, honlapok, 
filmek készítésével, míg az alapítvány a „Helikoni ünnepségek népszerűsítése” c. programot 



valósítaná meg rendezvények, programok szervezésével, lebonyolításával. Ő mindkét 
program megvalósítását támogatni tudja. 
 
Dr. Skoda Lilla tag elmondta, hogy egyetért a bizottsági elnökkel, ezért mindkét támogatói 
nyilatkozat kiadását javasolja a bizottságnak. 

 
Ruzsics Ferenc elnök szavazásra bocsátotta a határozati javaslatokat. 
 
A bizottság a Goldmark Károly Művelődési Központ támogatói nyilatkozatának kiadása vonatkozásában 
2 egyhangú igen szavazattal meghozta a következő határozatot.  
 

Határozati javaslat 
1/2019. (V. 13.) számú KTÉB határozat 

 
A Keszthelyi Települési Értéktár Bizottság megtárgyalta a „Támogatói nyilatkozat kiadása 

HUNG-2019 pályázathoz” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:  
 

1. A Keszthelyi Települési Értéktár Bizottság az Agrárminisztérium által a nemzeti 
értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, 
megőrzésének és gondozásának támogatására kiírt pályázaton a Goldmark Károly 
Művelődési Központ „Keszthelyi értékek népszerűsítése” című pályázati 
programjának megvalósítását támogatja. 

2. A bizottság felhatalmazza az elnököt a pályázathoz szükséges támogatói nyilatkozatot 
aláírására. 

 
Határidő: 2019. május 15.  
Felelős:  Ruzsics Ferenc bizottsági elnök  
               Dr. Horváth Teréz jegyző 
               (Dr. Skoda Lilla jogi és szervezési osztályvezető) 
 
A bizottság az Újkori Középiskolás Helikoni Ünnepségek Alapítvány támogatói nyilatkozatának kiadása 
vonatkozásában 2 egyhangú igen szavazattal meghozta a következő határozatot.  
 

Határozati javaslat 
2/2019. (V. 13.) számú KTÉB határozat 

 
A Keszthelyi Települési Értéktár Bizottság megtárgyalta a „Támogatói nyilatkozat kiadása 

HUNG-2019 pályázathoz” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:  
 

1. A Keszthelyi Települési Értéktár Bizottság az Agrárminisztérium által a nemzeti 
értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, 
megőrzésének és gondozásának támogatására kiírt pályázaton az Újkori Középiskolás 
Helikoni Ünnepségek Alapítvány „Helikoni ünnepségek népszerűsítése” című 
pályázati programjának megvalósítását támogatja. 

2. A bizottság felhatalmazza az elnököt a pályázathoz szükséges támogatói nyilatkozatot 
aláírására. 

 
Határidő: 2019. május 15.  
Felelős:  Ruzsics Ferenc bizottsági elnök  
               Dr. Horváth Teréz jegyző 
               (Dr. Skoda Lilla jogi és szervezési osztályvezető) 
 



Ruzsics Ferenc elnök a második napirend kapcsán elmondta, hogy a bizottsághoz négy 
javaslat érkezett elbírálásra. A beérkezett ajánlásokat ismertette és hozzátette, hogy a 
kezdeményezések közül a „Keszthelyi Zsinagóga-Bibliakert-Temető” és a „Keszthelyi Városi 
Karnevál” feltételét tudja csak támogatni.  
 
Dr. Skoda Lilla tag elmondta, hogy ő is a bizottsági elnök által megjelölt értékek felvételét 
támogatja az értéktárba. 
 
Ruzsics Ferenc elnök egyenként szavazásra bocsátotta a határozati javaslatokat. 
 
A bizottság a „Keszthelyi Zsinagóga-Bibliakert-Temető” Települési Értéktárba történő felvétele 
vonatkozásában 2 egyhangú igen szavazattal meghozta a következő határozatot.  

 
3/2019. (V. 13.) 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 Zsinagóga-Bibliakert-
Temető”-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 Megyei Értéktár Bizottságot és a javaslattevőt 
tájékoztassa. 

 
Határidő: 2019. május 20.  
Felelős:  Ruzsics Ferenc bizottsági elnök  
               Dr. Horváth Teréz jegyző 
               (Dr. Skoda Lilla jogi és szervezési osztályvezető) 

 
A bizottság a „Tűtánc Foltvarró Szakkör” Települési Értéktárba történő felvétele vonatkozásában 2 

egyhangú tartózkodással nem hozott érvényes döntést.  

 
A bizottság a „Keszthelyi Városi Karnevál” Települési Értéktárba történő felvétele vonatkozásában 2 
egyhangú igen szavazattal meghozta a következő határozatot.  
 

4/2019. (V. 13.) 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 Városi Karnevál”-t felveszi 
a Keszthelyi Települési Értéktár turizmus szakterületi kategóriájába.  

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

 
Határidő: 2019. május 20.  
 



Felelős:  Ruzsics Ferenc bizottsági elnök  
               Dr. Horváth Teréz jegyző 
               (Dr. Skoda Lilla jogi és szervezési osztályvezető) 

 
A bizottság a „Keszthely a magyar szőlő- és borkultúra szülővárosa” Települési Értéktárba történő 

felvétele vonatkozásában 2 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 


