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      Kecskeméti Települési Értéktár  

Bizottság 

___________________________________________________________________________ 

Ügyiratszám: 2.119-16/2018. 

 

BESZÁMOLÓ 

  

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

2018. május 31-i ülésére 

 

Tárgy: Beszámoló a Kecskeméti Települési Értéktár Bizottság 2017. II. félévi 

tevékenységéről 

 

 

Tisztelt Közgyűlés! 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 147/2013. (V. 30.) számú 

határozatával hozta létre a „Kecskeméti Értéktárat”, majd a 276/2013. (X. 30.) számú 

határozatával alakította meg a jelenleg 19 tagú Kecskeméti Települési Értéktár Bizottságot (a 

továbbiakban: Értéktár Bizottság). 

A Kecskeméti Települési Értéktárba felvett értékek gondozásával összefüggő adminisztratív 

feladatokat Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 303/2015.(XII. 17.) számú határozata 

alapján Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala látja el. 

A Kecskemét város honlapjáról is elérhető ertektar.kecskemet.hu internetes felület részletes 

tájékoztatást nyújt az Értéktár Bizottság megalakulása óta eltelt több mint három évben az 

értéktárba felvett értékekről – az értékek listáját az 1/a. melléklet tartalmazza -, valamint az 

elért eredményekről, eddig megvalósult programokról. A tervek szerint a webes felület a 

közeljövőben teljesen megújul. 

A Kecskeméti Települési Értéktár készülő kiadványában a már felvett közel 180 érték, többek 

között az UNESCO szellemi kulturális örökség listájára felkerült „Kodály-módszer”, és a 

„Piros Arany és Erős Pista” hungarikumok, valamint a „Mathiász János szőlőnemesítő, borász 

életműve” és a  „Kecskeméti barackpálinka” kiemelkedő kecskeméti nemzeti értékeink is 

bemutatásra kerülnek. 

Az előzetes elképzelések, konzultációk alapján elkészült logókat, valamint a bizottság által 

támogatott városházi grafikákat felhasználva kívánjuk végső formába önteni kiadványunkat. 

http://hungarikum.hu/hu/hungarikumok
http://hungarikum.hu/hu/hungarikumok
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Az Értéktár Bizottság 2017. II. félévében egy alkalommal 2017. október 10-én ülésezett. 

Ekkor egy korábbi meghívásnak eleget téve a Bács-Kiskun Megyei Értéktár Bizottság tagjai a 

kecskeméti Városházán rendezett bizottsági ülés alkalmával találkoztak az Értéktár Bizottság 

tagjaival. A találkozó során Szántó István, a megyei értéktár bizottság elnöke ismertette 

bizottságuk működési sajátosságait, majd Dr. Bankó Ágnes megyei aljegyző adott 

tájékoztatást a megyei értéktár bizottságokra vonatkozó jogi háttéről és az eddigi Bács-Kiskun 

megyei eredményekről, tapasztalatokról. Javaslatunkat, mely szerint a két bizottság a jövőben 

– amennyiben lehetséges – legalább évente egy alkalommal találkozzon, Szántó István 

konstruktívan fogadta és meghívta az Értéktár Bizottság elnökét, vagy delegáltját a soron 

következő megyei bizottsági ülésre. 

 

A jelen beszámolót a Kecskeméti Települési Értéktár Bizottság 2018. április 10-i ülésén 

megtárgyalta és a Tisztelt Közgyűlésnek elfogadásra javasolja. 

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a beszámolót elfogadni szíveskedjen. 

 

 

 

Kecskemét, 2018. május 7. 

 

  

 

 

       Prof. Dr. Sztachó-Pekáry István 

         a Kecskeméti Települési Bizottság Elnöke       

               s.k.   


