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Kecskeméti Települési Értéktár 

Bizottság 
___________________________________________________________________________ 

Ügyiratszám: 2.119-37/2018. 

 

BESZÁMOLÓ 

  

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

2018. szeptember 13-i ülésére 

 

Tárgy: Beszámoló a Kecskeméti Települési Értéktár Bizottság 2018. év I. félévi 

tevékenységéről 

 

 

Tisztelt Közgyűlés! 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a magyar nemzeti értékekről és a 

hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény, valamint a magyar nemzeti értékek és 

hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV.16.) Korm. rendelet alapján a 147/2013. 

(V.30.) határozatával létrehozta a „Kecskeméti Értéktárat”, majd a 276/2013. (X.30.) 

határozatával megalakította a Kecskeméti Települési Értéktár Bizottságot (a továbbiakban: 

Értéktár Bizottság).  

Az Értéktár Bizottság 2018. év I. félévében két alkalommal ülésezett. Az 1/2018.(IV.10.) 

KÉBH. számú határozatában a Kecskeméti Települési Értéktár Bizottság a 2017. év II. félévi 

tevékenységéről készült beszámolót megtárgyalta és az abban foglaltakat egyhangúlag 

elfogadta.  

A Kecskeméti Települési Értéktár Bizottság 2018. április 10-i ülésén tájékoztatást kapott a 

Slow-Food-CE elnevezésű nemzetközi projektről, melynek finanszírozása Európai Uniós 

forrásból történik. A program a hagyományos ételek megtartásáról, a hagyományos 

recepteknek, termesztési, termelési folyamatoknak a következő generációnak történő 

átadásáról szól, amit nem szeretnének elfelejteni a résztvevő országok. A projekthez 

Magyarországról egyedüliként Kecskemét csatlakozott. Ennek nyomán a 2/2018.(IV.10.) 

KÉBH. számú határozatában a bizottság 1 fő delegálását javasolta a Local Working Group 

(LWG) – helyi munkacsoportjába.  
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3/2018.(VI.12.) KÉBH. számú határozatában az Értéktár Bizottság javaslatot tett a Bács-

Kiskun Megyei Értéktár Bizottságnak arra, hogy a „Cifrapalota épülete” megnevezésű megyei 

érték Magyar Értéktárba történő felvételét a „Kecskemét szecessziós városmagja, különös 

tekintettel a Cifrapalota épületére” címmel, átdolgozott formában terjessze fel. 

A Kecskemét város honlapjáról is elérhető a közelmúltban megújult ertektar.kecskemet.hu 

internetes felület, részletes tájékoztatást nyújt az Értéktár Bizottság megalakulása óta eltelt 

több mint négy évben eddig felvett értékekről, valamint az elért eredményekről, 

programokról.  

A jelen beszámolót a Kecskeméti Települési Értéktár Bizottság 2018. szeptember 4-i ülésén 

megtárgyalta. 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a beszámolót elfogadni szíveskedjen. 

 

 

 

Kecskemét, 2018. szeptember 5. 

 

  

 

 

       Prof. Dr. Sztachó-Pekáry István 

         a Kecskeméti Települési Bizottság Elnöke       

               s.k   


