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Készült:  A Keszthelyi Települési Értéktár Bizottság 2022. október 13. (csütörtök) 13.30 
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 a bizottsággal. elmondta, hogy 
lelkes, kultúrát és természetet egyaránt szerető a javaslattevő, aki egy igen terjedelmes 
anyagot tett a bizottság elé. A Nők a Balatonért Egyesület Keszthely és Vidéke Csoport 
nagyon sokat tett az elmúlt években, évtizedekben a városért, Keszthely környezetéért. A 
sokrétű munkába beletartozik az értékkutatás, a rendezvényszervezés, a közösségépítés. 
Tevékenységük dominánsan elsősorban kulturális területen érhető tetten, ezért az érték egy 
szakterületi kategóriába, a kulturális örökség kategóriába történő felvételét javasolta.  
 
Regényiné Király Éva bizottsági tag egyetért az elnök javaslatával, ő is inkább a kulturális 
örökség szakterületi kategóriába érzi az érték megfelelő helyét, függetlenül attól, hogy a 
természeti környezetért is jelentős tevékenységet folytat a csoport. Helikoni ünnepségek 



idején mindig találkozik a közösség tagjaival, akik jelentős társkapcsolatokkal rendelkeznek a 
különböző civil szervezetekkel. A városért és a környezetért végzett tevékenységüket nagyra 
becsüli. Egyúttal tájékoztatta a bizottságot, hogy a keszthelyi sakk értékként való elismertetése 
tekintetében a közeljövőben kezdeményezés várható.  
 
Osvald Bálint bizottsági tag elmondta, hogy egyetért a bizottsági tagokkal, ő is támogatja az 
érték kulturális szakterületi kategóriába történő felvételét. A csoporttal a Goldmark Károly 
Művelődési Központnak rendkívül gyümölcsöző kapcsolata van. Háttéranyagokkal, 
információkkal, technikai eszközökkel, programszervezéssel, emberekkel való 
kapcsolattartásban működnek közösen együtt. Elmondta továbbá, hogy üdvözli a keszthelyi 
sakk tekintetében készülő javaslatot, s egyúttal felajánlotta segítségét az anyag összeállítása 
vonatkozásában. 
 
Csótár András elnök elmondta, hogy a tiszteletreméltó csoport közel 27 éve tevékenykedik, 
ismeri a tagokat, lokálpatrióta elköteleződésüket, igazán méltó elismerés lenne részükre az 
értéktári felvétel.  
 
Az elnök ezután a módosított határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A bizottság „Nők a Balatonért Egyesület Keszthely és Vidéke Csoport” Települési Értéktárba történő 
felvétele vonatkozásában 3 egyhangú igen szavazattal meghozta a következő határozatot.  

 
2/2022. (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:  
 

1. A Keszthelyi Települési Értéktár Bizottság a „Nők a Balatonért Egyesület Keszthely 
és Vidéke Csoport”-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 Zala Megyei Értéktár Bizottságot és a 
javaslattevőt tájékoztassa. 

 
Határidő: tájékoztatásra: 2022. október 30. 
Felelős:  Csótár András bizottsági elnök  
               Dr. Gábor Hajnalka jegyző 
              (Dr. Varga Éva osztályvezető) 
 
Csótár András elnök megállapította, hogy a bizottsági ülés napirendjével kapcsolatban nincs 
további hozzászólás, így 14.00 órakor a Települési Értéktár Bizottság ülését bezárta.  

 
 

Kmf. 
 
 

Csótár András      Nyári Emőke 
       elnök           jegyzőkönyvvezető 


