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Készült:  A Keszthelyi Települési Értéktár Bizottság 2022. június 3. (péntek) napján 9.00 
órai kezdettel megtartott üléséről. 

 
Az ülés helye: Keszthelyi Polgármesteri Hivatal Aljegyzői Iroda  
 (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. A határidőben megküldött 
dokumentumok alapján a kezdeményezés már megfelelt a jogszabályban előírt alaki, tartalmi 
előírásoknak, így az a bizottság elé kerülhetett. Elmondta, hogy nem ismerte a „Csillagok, 
csillagok” című népdal Keszthelyhez kapcsolódó kötődését, ezért külön örül ennek a 
kezdeményezésnek. Teljes mértékben támogatja az értéktárba történő felvételt, emellett 
szükségesnek tartja ezen érték minél szélesebb körben való megismertetését, a helyi 
sajtótermékeken keresztül történő publikálását.  
 



Osvald Bálint bizottsági tag elmondta, hogy ez a dal a helyi rendezvények örök darabja, 
mindig felcsendül, alkalomtól függetlenül. Ő is idősebb kollégájától hallott először a népdal 
keszthelyi vonatkozásáról. Egyetért a bizottsági elnökkel, lényegesnek tartja, hogy a dalról 
minél több embernek Keszthely jusson eszébe, ezért az érték felvételét maradéktalanul 
támogatja. 
 
Regényiné Király Éva bizottsági tag szintén támogatja az értéktári felvételt. A dal keszthelyi 
kötődését ő is idősebb emberektől hallotta, tőlük tudja, hogy Bartók Béla keszthelyi 
tartózkodása idején a Szendrey Júlia emlékházzal szemben lévő lakásban szállt meg. 
 
Csótár András elnök elmondta, hogy fontos lenne ennek az értéknek és valamennyi 
keszthelyi értéknek a megismertetése, továbbadása a fiatalabb nemzedék részére. 
Lényegesnek tartja, hogy a többi helyi „kincs” is leporolva legyen, felszínre kerüljön, ezért 
javasolja, hogy az értéktár bővítésére a bizottság javaslattételi felhívást tegyen közzé. 
 
Osvald Bálint bizottsági tag és Regényiné Király Éva bizottsági tag egyetértve a bizottsági 
elnök által elmondottakkal, a javaslataikat is tartalmazó javaslattételi felhívás közzétételét 
támogatják. 
 
Csótár András elnök a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A bizottság „Csillagok, csillagok című népdal” Települési Értéktárba történő felvétele vonatkozásában 3 
egyhangú igen szavazattal meghozta a következő határozatot.  

 
1/2022. (VI. 3.) számú KTÉB határozat 

 
A Keszthelyi Települési Értéktár Bizottság „A Keszthelyi Települési Értéktár Bizottsághoz 
beérkezett felvételi javaslat elbírálása” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi 
határozatot hozta:  
 

1. A Keszthelyi Települési Értéktár Bizottság a „Csillagok, csillagok című népdal”-t 
felveszi a Keszthelyi Települési Értéktár kulturális 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: 2022. június 15. 
Felelős:  Csótár András bizottsági elnök  
               Dr. Gábor Hajnalka jegyző 
              (Dr. Benkő Réka igazgatási csoportvezető) 
 
Csótár András elnök megállapította, hogy a bizottsági ülés napirendjével kapcsolatban nincs 
további hozzászólás, így 9.20 órakor a Települési Értéktár Bizottság ülését bezárta.  

 
 

Kmf. 
 
 

Csótár András      Nyári Emőke 
       elnök           jegyzőkönyvvezető 


