
 
 

Szám: 1/247-2/2020. 1. sz. napirend 

 
 
 
 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
 
 

KESZTHELYI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG 
 
 

2020. szeptember 16-ai ülésére 
 

______________________________________ 
 
 

Tárgy: 
 

A Keszthelyi Települési Értéktár Bizottsághoz beérkezett  
felvételi javaslat elbírálása 

 
 
 
 

Előterjesztő: Törvényességi ellenjegyzés: 
 
 

………………………………. 

 
 

………………………………. 
Csótár András 

bizottság elnöke  
Dr. Gábor Hajnalka  

jegyző 
 
 
 
 
 
 
 

Az előterjesztést készítette: Az előterjesztést jóváhagyta: 
 

………………………………. 
 

………………………………. 
Nyári Emőke  

humánpolitikai ügyintéző 
Dr. Skoda Lilla osztályvezető 

Önkormányzati és Igazgatási Osztály 
 



2 

Tisztelt Bizottság! 
 
A Keszthelyi Települési Értéktár Bizottság jogszabályban meghatározott elsődleges feladata az, 
hogy azonosítsa a településen fellelhető nemzeti értékeket, meglássa és felismerje egy-egy helyi 
közösség speciális értékeit. 
 
A bizottság az elmúlt 5 évben számos döntést hozott a keszthelyi értékek vonatkozásában (1. sz. 
melléklet). 
 
A mai napig 39 települési érték került a keszthelyi „kincseskamrába”, mely Keszthely város 

honlapján mindenki számára megtekinthető (https://www.keszthely.hu/kozelet/keszthelyi-
ertekek/telepulesi-ertektar). 
 
Emellett a bizottság Zala Megyei Értéktárba javasolt kezdeményezései közül 14 érték megyei 
értékként is elismerésre került (http://ertektar.zala.hu/oldal1/). 
 
A magyar nemzeti értékek és hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény 3. § (6) bekezdése 
szerint a települési önkormányzat közigazgatási területén fellelhető, illetve az ott létrehozott 
nemzeti érték felvételét a települési értéktárba bárki írásban kezdeményezheti az adott érték 
fellelhetőségének helye szerint illetékes önkormányzat polgármesteréhez címzett javaslatában. 
 
A 2020. július 9. napján hatályba lépett, a magyar nemzeti értékek és hungarikumok értéktárba 
való felvételéről és az értéktár bizottságok munkájának szabályozásáról szóló 334/2020. (VII. 1.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: kormányrendelet) 9. § (1) bekezdése értelmében a felvételre 
javasolt érték települési értéktárba történő felvételét a Hungarikum Bizottság hivatalos honlapján 
közzétett nyomtatvány elektronikus vagy postai úton történő benyújtásával kezdeményezhető. 
 
A kormányrendelet 8. § (4) bekezdése értelmében az ágazati értéktárba történő felvételt 
kezdeményező javaslat az alábbi adatokat tartalmazza: 

 a javaslattevő és a kapcsolattartó nyilatkozata az azonosító adatai kezeléséről, 

 az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték megnevezése, fellelhetősége, szakterületi 
besorolása és a besorolás indokolása, 

 az értéktárba felvételre javasolt a nemzeti értéket tartalmazó értéktár megnevezése, a 
nemzeti érték felvételének dátuma, 

 az értéktárba felvételre javasolt a nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi 
jellemzőinek és történetének leírása, 

 indokolás a jelölt értéktárba történő felvétel megalapozottságáról, 

 az értéktárba felvételre javasolt nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő 
források listája és - amennyiben rendelkezik vele - a nemzeti érték hivatalos weboldalának 
címe, 

 az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fénykép- vagy audiovizuális 
dokumentációja, 

 a javaslattevő nyilatkozata a g) pontban szereplő saját készítésű dokumentumok, és a 
benyújtott teljes dokumentáció korlátlan felhasználásáról, 

 nem saját készítésű dokumentumok javaslatba történő szerepeltetése esetén az adott 
dokumentum tulajdonosának hozzájáruló nyilatkozata a szabad felhasználásról, 

 a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény 1. § (1) 
bekezdés m) pontjának való megfelelést alátámasztó további melléklet, 

 szakértő, illetve szakmai, egyházi vagy civil szervezet támogató vagy ajánlólevele, 

 a szakterület kategóriák közül a javaslatra leginkább jellemző kategória megjelölése és a 
megjelölés rövid indokolása, 

 az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték értéktárba felvevő döntés másolata, és 

 a nemzetiségi érték esetén a nemzetiséghez való kötődésének bemutatása. 

https://www.keszthely.hu/kozelet/keszthelyi-ertekek/telepulesi-ertektar
https://www.keszthely.hu/kozelet/keszthelyi-ertekek/telepulesi-ertektar
http://ertektar.zala.hu/oldal1/
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A bizottsághoz 2020. június végén érkezett javaslat a Keszthelyi Környezetvédő Egyesület 
részéről, mely kérte az „Erzsébet-liget” értéktárba történő felvételét (2. sz. melléklet). 
 
A bizottság a benyújtott kezdeményezést megvizsgálta és az alábbi hiányosságokat találta:  

- a javaslat elején hiányzik a megjelölés, hogy a javasolt érték felvételét mely értéktárba kéri 
a javaslattevő, 

- a javaslattevő-kapcsolattartó nyilatkozata azonosító adatainak kezeléséről, 
- javaslattevő nyilatkozata saját készítésű fotóinak korlátlan felhasználásáról, 
- szakértő, illetve szakmai, egyházi vagy civil szervezet támogató vagy ajánlólevele, 
- a szakterület kategóriák közül a javaslatra leginkább jellemző kategória (kulturális örökség 

vagy természeti környezet) megjelölése és a megjelölés rövid indokolása. 
 
Fenti hiányosságokra tekintettel szükséges a javaslattevő hiánypótlára történő felhívása.  
 
Tájékoztatom a tagokat, hogy korábban a bizottság 20/2015. (X. 27.) számú határozatában nem 
támogatta az „Erzsébet-liget” helyi értéktárba történő felvételét (3. sz. melléklet). 
 
 
Tisztelt Bizottság! 
 
Kérem, hogy az előterjesztést a beérkezett javaslatot együtt megtárgyalni és a határozati javaslatot 
elfogadni szíveskedjen. 
 

Határozati javaslat 
…/2020. (IX. 16.) számú KTÉB határozat 

 
A Keszthelyi Települési Értéktár Bizottság megtárgyalta „A Keszthelyi Települési Értéktár 

Bizottsághoz beérkezett felvételi javaslat elbírálása” című előterjesztést és az alábbi határozatot 
hozta:  
 

1. A Keszthelyi Települési Értéktár Bizottság megvizsgálta az „Erzsébet-liget” települési 
értéktárba javasolt értéket és annak a Keszthelyi Települési Értéktár természeti környezet 
szakterületi kategóriába történő felvételét támogatja azzal, hogy az előterjesztésben 
felsorolt hiányosságokat a javaslattevő a felhívás kézhezvételétől számított 15 napon belül 
pótolja. 
 

2. A bizottság felkéri az elnököt, hogy a javaslattevőt a határozatban foglaltakról 
tájékoztassa. 

 
Határidő: tájékoztatásra: 2020. szeptember 22. 
Felelős:  Csótár András bizottsági elnök  
               Dr. Gábor Hajnalka jegyző 
               (Dr. Skoda Lilla osztályvezető) 

 
 

Keszthely, 2020. szeptember 9. 
 
 
       Csótár András 

bizottsági elnök 


