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Tisztelt Bizottság! 
 
A magyar nemzeti értékek és hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény (a továbbiakban: 
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 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 kezdeményező javaslatnak a kormányrendelet 8. § (4) bekezdésében meghatározott adatokat 
szükséges tartalmaznia. 
 
Bajzik Lajosné, a Hungarikum Klub tagja 2022. augusztus 10. napján kezdeményezte a Keszthelyi 
Települési Értéktár Bizottságnál a „Nők a Balatonért Egyesület Keszthely és Vidéke Csoport” érték 
települési értéktár kulturális örökség és természeti környezet szakterületi kategóriákba történő 
felvételét (1. sz. melléklet).   
 
A kormányrendelet 1. § (1) bekezdése szerint a „kulturális örökség: a kulturális örökség szellemi és 
tárgyi javai”-t, a „természeti környezet: az ember természetes környezetének tárgyi javai, valamint az 
embert körülvevő környezet fenntartásához kapcsolódó szellemi termékek” gyűjteményét jelenti. 
 
A benyújtott kezdeményezés az alaki, tartalmi előírásoknak megfelel. 
 
A törvény 3. § (2) bekezdése alapján a bizottság a települési értéktárba felvett értéket nyilvántartás 
céljából megküldi a Megyei Értéktár Bizottság részére. 
 
 
 
 
Tisztelt Bizottság! 
 
Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. 
 
 

Határozati javaslat 
…/2022. (X. 13.) 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:  
 

„A változat” 
1. A Keszthelyi Települési Értéktár Bizottság a „Nők a Balatonért Egyesület Keszthely és 

Vidéke Csoport”-t felveszi a Keszthelyi Települési Értéktár kulturális örökség és/vagy 
természeti környezet 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. 
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„B változat” 
1. A Keszthelyi Települési Értéktár Bizottság a „Nők a Balatonért Egyesület Keszthely és 

Vidéke Csoport” Keszthelyi Települési Értéktárba történő felvételét nem támogatja. 
2. A Keszthelyi Települési Értéktár Bizottság felkéri a bizottság elnökét, hogy a 

döntésről a határozat megküldésével a javaslattevőt tájékoztassa. 
 
Határidő: tájékoztatásra: 2022. október 30 
Felelős:  Csótár András bizottsági elnök  
               Dr. Gábor Hajnalka jegyző 
               (Dr. Varga Éva osztályvezető) 

 
 

Keszthely, 2022. október 7. 
 
 
 
       Csótár András 

bizottsági elnök 


