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Készült:  A Keszthelyi Települési Értéktár Bizottság 2021. november 18. (csütörtök) 

napján 12.45 órai kezdettel megtartott üléséről. 
 
Az ülés helye: Keszthelyi Polgármesteri Hivatal Udvari Tárgyaló  
 (Keszthely, Fő tér 1.) 
 
Jelen vannak: Csótár András bizottsági elnök 

Regényi Király Éva bizottsági tag 
Osvald Bálint bizottsági tag 
 

Csótár András elnök köszöntötte a megjelent bizottsági tagokat. Megállapította, hogy az ülés a 
Keszthelyi Települési Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzata alapján, 
szabályszerű módon került összehívásra és a bizottság tagjai közül mindenki van jelen. A 
bizottság határozatképes, így az ülést megnyitotta. A napirendi javaslatot a bizottság elé 
terjesztette és felkérte a jelenlévő tagokat a napirenddel kapcsolatos javaslataik, észrevételeik 
megtételére.  
 
A napirenddel kapcsolatban észrevétel nem érkezett. 
 
Csótár András 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 javaslat elbírálása 
Előterjesztő: Csótár András bizottsági elnök  
 
Csótár András elnök ismertette az előterjesztés tartalmát, miszerint a kezdeményezést a 
beérkezést követően megvizsgálta és a bizottság Szervezeti és Működési Szabályzata IV/5. 
pontja alapján hiánypótlási felhívást küldött a javaslattevő részére, aki ennek határidőben 
eleget is tett. Az ismételten benyújtott kezdeményezés már megfelelt a jogszabályban előírt 
alaki, tartalmi előírásoknak, így az a bizottság elé kerülhetett. Elmondta, hogy külön öröm, 
hogy a javaslat a sport kategóriára vonatkozóan került benyújtásra. A javaslat 
vonatkozásában azonban szerinte felvetődik, hogy az mennyire keszthelyi kötődésű 



figyelemmel Szabó János honvéd nagykanizsai és szolnoki munkásságára is. Lehet inkább e 
települések értéktárába illeszkedne jobban ez az érték. Egyúttal sajnálatát fejezte ki a tagok 
felé, hogy az utóbbi időben mennyire kevés kezdeményezés érkezett elbírálás céljából a 
bizottság elé. 
 
Regényiné Király Éva bizottsági tag elmondta, hogy egyetért a bizottsági elnök által 
elmondottakkal, ő is azt látja, más településekhez is kötődik a javasolt érték. Erre tekintettel 
felvetette, hogy a döntés meghozatala előtt a bizottság e településeknél érdeklődhetne. 
 
Csótár András elnök szerint nem szükséges megkérdezni őket, hiszen e téren nincs 
összeférhetetlenség. Ő a szerteágazó munkásság ellenére az „igen” választ támogatja, 
figyelemmel arra, hogy jelenleg csupán egyetlen sport érték van az értéktárban.  
 
Osvald Bálint bizottsági tag egyetért az elnök szavaival. Szerinte három dolog is az „igen” 
mellett szól. Először is kezdeményezés felvételével nő a sport értékek száma az értéktárban, s 
ezáltal talán a helyi sportélet szakembereinek érdeklődése is felélénkül és javaslatot tesznek 
további sportértékek felvételére. Harmadszor pedig a kezdeményezés egy 2016-ban felvett, a 
szablyavíváshoz kapcsolódó értékről szó, így az helyi értéknek tekinthető. 
 
Csótár András elnök szerint is fontos lenne, hogy új lendületet kapjon az értéktár bővítése, 
úgy érzékeli ugyanis, hogy a koronavírus járvány miatt kissé alábbhagyott a lelkesedés. 
 
Osvald Bálint bizottsági tag elmondta, hogy a bővítési folyamatnak korábban igazi motorja 
volt a Goldmark Károly Művelődési Központban működő Hungarikum Klub, azonban a 
széleskörű tudással rendelkező tagok zöme idős ember, akik a koronavírus miatt nem igazán 
tudnak egymással személyesen találkozni, így ez a folyamat megakadt lassan már egy éve. 
Ígérte, hogy a Klub működésének tekintetében utánajár az okoknak. 
 
Csótár András elnök elmondta, hogy szerinte még mindig számos érték hiányzik a keszthelyi 
kincsestárból, ezért tavasszal mindenképpen mozgásba kellene hozni ismét a folyamatot, 
tavasszal a bizottság javaslattételi felhívást is közzétehetne. 
 
Regényiné Király Éva bizottsági tag egyetért a tagok által megfogalmazottakkal azzal 
kiegészítve, hogy szerinte szükséges lenne a civil szervezetekkel való kapcsolatfelvétel e téren. 
Mindenképpen több kezdeményezést találna kívánatosnak.  
 
Csótár András elnök szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. 
 
A bizottság „Szabó János honvéd vívómester munkássága” Települési Értéktárba történő felvétele 
vonatkozásában 3 egyhangú igen szavazattal meghozta a következő határozatot.  

 
1/2021. (XI. 18.) 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 „Szabó János honvéd vívómester 
munkásságá”-t felveszi a Keszthelyi Települési Értéktár sport szakterületi 
kategóriájába.  



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

 
Határidő: tájékoztatásra: 2021. november 30. 
Felelős:  Csótár András bizottsági elnök  
               Dr. Gábor Hajnalka jegyző 
               (Dr. Skoda Lilla osztályvezető) 
 
Csótár András elnök megállapította, hogy a bizottsági ülés napirendjével kapcsolatban nincs 
további hozzászólás, így 13.00 órakor a Települési Értéktár Bizottság ülését bezárta.  

 
 

Kmf. 
 
 
 

Csótár András      Nyári Emőke 
       elnök           jegyzőkönyvvezető 


