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jegyző 
 
 
 
KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS     
   A L P O L G Á R M E S T E R E  
 
Iktatószám: 10.286-6/2015. 
Ügyintéző: Csikai Anita 
 
 

ELŐTERJESZTÉS ÉS BESZÁMOLÓ 
 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
2015. április 30-án tartandó ülésére 

 
 
 

Tárgy: A Kecskeméti Települési Értéktár Bizottság tevékenységével kapcsolatos 
döntések meghozatala 
 
 
 
Tisztelt Közgyűlés! 
 
 
I. A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény, 
valamint annak végrehajtásáról, a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról 
szóló 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) felhatalmazása alapján a 
közgyűlés 147/2013. (V. 30.) határozatával úgy döntött, hogy létrehozza a Kecskeméti 
Értéktárat és 276/2013. (X. 30.) határozatával megalakította a Kecskeméti Települési Értéktár 
Bizottságot (továbbiakban: bizottság), melynek elnökéül Dr. Sztachó-Pekáry Istvánt 
választotta meg.  
 
A Rendelet 3. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az értéktár bizottság működési 
szabályzatát a helyi önkormányzat képviselő-testülete határozza meg.  
A bizottság működési szabályzata értelmében a bizottság határozatképességéhez a 
megválasztott tagok több mint a felének a jelenléte szükséges. 
 
A bizottság elnöke, Dr. Sztachó-Pekáry István kezdeményezte a bizottság működési 
szabályzatának módosítását, mely szerint annak a személynek, aki nem vesz részt tevékenyen 
a bizottság munkájában, s legalább három ülésről igazolás nélkül távol marad, bizottsági 
tagsága automatikusan megszűnne, tekintettel arra, hogy a bizottság munkájától rendszeresen 
távolmaradó tagok a bizottság határozatképtelenségét idézhetik elő, ami veszélyezteti a 
bizottság folyamatos működését. Javaslom a Tisztelt Közgyűlésnek a módosítás elfogadását.  
 
A közelmúltban két javaslat érkezett bizottsági tag felvételére vonatkozóan. Javaslom a 
bizottság tagjai sorába felvenni Szőkéné Kopping Rita önkormányzati képviselő asszonyt és 
Tornyi Lászlót, a Kecskemét és Vidéke Általános Ipartestület elnökét. Az érintettek 
nyilatkozatukkal hozzájárultak ahhoz, hogy a személyüket érintő döntést a közgyűlés nyílt 
ülésen tárgyalja. 
 
A Kecskeméti Települési Értéktár Bizottság módosított Működési Szabályzata a határozat-
tervezet 1. sz. mellékletét képezi.  



 - 2 - 

 
 
 
 
 
 
II. A bizottság a Rendelet 3. § (1) bekezdés c) pontja értelmében köteles félévente, legkésőbb 
a félévet követő hónap utolsó napjáig beszámolni tevékenységéről a helyi önkormányzat 
képviselőtestületének. A bizottság a 2014. október 14. és 2015. február 28. közötti időszakban 
23 értéket vett fel a települési értéktárba.  
A bizottság a fenti időszakban végzett munkájáról szóló részletes beszámolót elkészítette.  
 
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést és a beszámolót 
megtárgyalni és a határozat-tervezet szerinti döntését meghozni szíveskedjen. 
 
 
 
 
 
Kecskemét, 2015. április 21. 
 
 
 
 
 
 
 

Mák Kornél  
alpolgármester 
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KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS 
             K Ö Z G Y Ű L É S E  
 
 

HATÁROZAT-TERVEZET 
 
 
 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
…/2015. (IV. 30.) határozata 
A Kecskeméti Települési Értéktár Bizottság tevékenységével kapcsolatos döntések 
meghozatala 
 

A közgyűlés megtárgyalta Mák Kornél alpolgármester 10.286-6/2015. számú 
előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 
 

 
1. A közgyűlés úgy dönt, hogy a Kecskeméti Települési Értéktár Bizottság módosított 

Működési Szabályzatát a határozat 1. sz. melléklete szerint elfogadja. 
 

2. A közgyűlés a Kecskeméti Települési Értéktár Bizottság tagjainak sorába 
megválasztja Szőkéné Kopping Rita önkormányzati képviselőt és Tornyi Lászlót, a 
Kecskemét és Vidéke Általános Ipartestület elnökét. 
 

3. A közgyűlés a Kecskeméti Települési Értéktár Bizottság 2014. október 14-től 2015. 
február 28-ig tartó tevékenységéről szóló, a határozat 2. sz. mellékletét képező 
beszámolóját elfogadja. 

 
 
 
 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Mák Kornél alpolgármester 
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…/2015. (IV. 30.) határozata 1. sz. melléklete 
 

 
A „KECSKEMÉTI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG” 

MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA  
  

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése a magyar nemzeti értékekről és hungarikumokról 
szóló 2012. évi XXX. törvény (a továbbiakban: Htv.) és a magyar nemzeti értékek és 
hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV.16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 
Rendelet) 3.§ (1) bekezdése alapján a „Kecskeméti Települési Értéktár Bizottság” 
(továbbiakban: bizottság) Működési Szabályzatát (a továbbiakban: szabályzat) a következők 
szerint határozza meg: 
 

I. 
 

Általános rendelkezések 
 
1. A bizottság hivatalos megnevezése:  „Kecskeméti Települési Értéktár Bizottság”  
2. A bizottság székhelye:    6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. 
3. A bizottság létszáma:   17 fő 
4. A bizottság tagjainak névsorát a szabályzat függeléke tartalmazza 
 

II. 
 

A bizottság feladatköre 
 
A bizottság feladatkörét a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi 
XXX. törvény és a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. 
(IV.16.) Korm. rendeletben foglaltak határozzák meg. 
 

 
A bizottság működése 

 
 

1. A bizottság üléseit szükség szerint, de legalább évente négyszer tartja. 
2. A bizottság szükség szerint, de legalább félévente – legkésőbb a félévet követő hónap 

utolsó napjáig – beszámol tevékenységéről Kecskemét Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlésének. 

3. A bizottság üléseit az elnök hívja össze elektronikus úton. A bizottság ülésére az írásbeli 
meghívót és az előterjesztéseket úgy kell megküldeni, hogy azokat a bizottság tagjai és az 
ülésre meghívottak az ülést megelőző 3. napon elektronikus úton megkaphassák.  

4. A bizottság elnöke kiadmányozza a bizottság döntéseit.  
5. A napirendi témák előterjesztésének általános formája az írásbeli előterjesztés, de a 

napirend kivételes esetben, szóban is előterjeszthető.  
6. A bizottság határozatképességéhez a megválasztott tagok több mint a felének a jelenléte 

szükséges. A határozatképességet a jelenléti ív alapján a bizottság elnöke állapítja meg.  
7. Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása után az elnök javaslatot tesz a 

napirendre, melyet a bizottság határozattal fogad el.  
8. A bizottság elnöke napirendi pontonként megnyitja, vezeti, összefoglalja és lezárja a vitát.  
9. A bizottság elnöke napirendi pontonként szavazásra bocsátja a határozati javaslatokat.  
10. A bizottság elnökét akadályoztatása esetén a bizottság valamelyik, az elnök által felkért 

tagja helyettesíti.  



 - 5 - 

11. A bizottság elnökének és tagjának megbízatása megszűnik:  
a) lemondással,  
b) visszahívással 
c) a tag halálával. 
A bizottsági elnöki tisztség vagy bizottsági tagság megszűnése esetén a Közgyűlés választ 
új elnököt, választhat új tagot, vagy dönthet a bizottság létszámának csökkentéséről.  

12. A bizottság tagja döntéshozatalkor igennel vagy nemmel szavazhat, illetve tartózkodhat a 
szavazástól.  

13. A bizottság a határozatait nyílt szavazással (kézfelemeléssel), egyszerű többséggel hozza. 
14. A bizottság döntéseit, állásfoglalásait, javaslatait, véleményét és észrevételeit határozat 

formájában hozza.  
15. A határozatokat külön-külön, a naptári év elejétől kezdődően folyamatos sorszámmal és 

évszámmal kell ellátni feltüntetve a döntéshozatal hónapját, napját és a KÉBH 
(Kecskeméti Értéktár Bizottság Határozat) betűjelzést.  

16. A bizottsági ülésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell:  
a. az ülés időpontját és helyét, 
b. a jelenlévők nevét, 
c. a tárgyalt napirendi pontokat, 
d. a hozott határozatokat 
e. a szavazás számszerű eredményét és  
f. a bizottság elnökének és a jegyzőkönyv vezetőjének aláírását. 

17. A jegyzőkönyv mellékletét képezi: 
a. a tárgyalt írásbeli előterjesztés, 
b. az írásban benyújtott kiegészítés, 
c. a jelenléti ív. 

18. A bizottság elnöke a nemzeti értéktárba történő felvételről szóló döntést, valamint a 
nyilvántartott nemzeti értékek adatait Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 
részére megküldi, és az a döntést követő 8 napon belül az Önkormányzat honlapján 
közzétételre kerül.  
 

A bizottsági tagok jogai és kötelezettségei 
 

1. A tagok kötelesek a bizottság munkájában legjobb tudásuk, szakértelmük alapján aktívan 
részt venni, az ülésről való távolmaradást előre jelezni. 

2. A bizottság tagjai tiszteletdíjban nem részesülnek, de a feladatuk ellátásával összefüggő 
költségek megtérítésére jogosultak. 

3. Az a bizottsági tag, aki nem vesz részt tevékenyen a bizottság munkájában, s legalább 
három ülésről igazolás nélkül távol marad, bizottsági tagsága megszűnik, tekintettel 
arra, hogy a bizottság munkájától rendszeresen távolmaradó tagok a bizottság 
határozatképtelenségét idézhetik elő, ami veszélyezteti a bizottság folyamatos működését.  
 

Ügyviteli feladatok 
 

1. A Nemzeti Művelődési Intézet Bács-Kiskun Megyei Irodája a bizottság ügyviteli és 
titkársági feladatait a megbízási szerződés alapján látja el. 
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ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 

A módosított szabályzat 2015. április 30. napján lép hatályba. 
 
 

Függelék 
 

 
A bizottság tagjai 

 
 
 

 bizottsági tag   Tisztsége 

1. Dr. Sztachó-Pekáry István elnök 
2. Balanyi Károly tag 
3. Pászti András tag 
4. Király József tag 
5. Falusi Norbert tag 
6. Petőfi Sándor tag 
7. Loránd Klára tag 
8. Feczák Lászlóné tag 
9. Kovács Ferenc tag 
10. Ivanics István tag 
11. Kohajda László tag 
12. Komáromi Attila tag 
13. Lévai Jánosné tag 
14. Trencsényi Gizella tag 
15. Székelyné Kőrösi Ilona tag 
16. Szőkéné Kopping Rita tag 
17. Tornyi László tag 
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…..…/2015(IV.30.) határozata 2. sz. melléklet 
 

Beszámoló 
a Kecskeméti Települési Értéktár Bizottság 2014. október 14-től 2015. február 28-ig 

tartó tevékenységéről 
 

1. Előzmények, jogszabályi háttér 
A magyar nemzeti értékekről és  hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény, és a magyar 
nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV.16.) Korm.rendelet 
értelmében Kecskeméten is megkezdődött a helyi értékek feltárása. 
Az értékfeltárás célja: a település szellemi, tárgyi értékeinek összegyűjtése és dokumentálása. 
A fenti jogszabályok lehetőséget nyújtanak minden településnek egy helyi értéktár 
felállítására. A felveendő értékekre javaslatot bárki tehet. A beérkezett javaslatokat a 
Kecskeméti Települési Értéktár Bizottság, szakértők bevonásával megvitatja, és az arra 
érdemesnek talált értékeket az értéktárba emeli. 
A helyi jelentőségen túlmutató értékek a megyei értéktárba vagy a Magyar Értéktárba 
kerülnek. Az itt nyilvántartott országos, vagy nemzetközi jelentőségű, a magyarságra jellemző 
tulajdonságával, egyediségével és minőségével a magyarság csúcsteljesítményének számító 
nemzeti értékekből a Hungarikum Bizottság választja ki a hungarikumokat, melyek a 
Hungarikumok Gyűjteményébe kerülnek. 
 
Az értéktár életre hívásának célja volt, feltárni és bemutatni Kecskemét tárgyi, szellemi, 
gazdasági, turisztikai, kulturális örökségének értékeit. Mindezt bekapcsolni a település, a 
megye, majdan az ország és a Kárpát-medence közösségi tudatába, gyarapítva a már meglévő 
lokális értékek körét. Meglátni és megláttatni egy-egy közösség speciális másságának értékeit, 
láthatóvá, értékké tenni magunk és mások számára is. Átvenni és átadni mindazt, ami 
gazdagabbá teheti a helyi létet. Ennek első lépéseként kezdődött meg a helyi értékek gyűjtése, 
és alakult meg az ezeket elbíráló Kecskeméti Települési Értéktár Bizottság (a továbbiakban: 
Bizottság). 
 

I. A Kecskeméti Települési Értéktár Bizottság 
A Kecskeméti Települési Értéktár Bizottság 2014. február 18-án tartotta meg alakuló ülését. A 
Bizottság a közgyűlési döntés értelmében15 tagból áll: elnöke: Sztachó-Pekáry István, tagjai: 
Balanyi Károly, Falus Norbert, Feczák Lászlóné, Ivanics István, Király József, Kohajda 
László, Komáromi Attila, Kovács Ferenc, Lévay Jánosné, Lóránd Klára, Pászti András, Petőfi 
Sándor László, Székelyné Kőrösi Ilona, Trencsényi Gizella. 
 
A Bizottság munkáját felkért szakértők segítik: 

terület név cím 
Agrár-és élelmiszer-
gazdaság 

Dr. Nótári Márta Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Kar, 
főiskolai docens 

Egészség- és életmód Dr. Fáy Tamásné Ölelő Kéz Alapítvány, kuratóriumi titkár 
Épített környezet Kasza Gáborné BKMKH Építésügyi és Örökségvédelmi  Hivatal, 

műemlékvédelmi felügyelő 
Ipari- és műszaki 
megoldások 

Dr. Tuskó László Kecskeméti Főiskola GAMF Kar, főiskolai tanár 
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Kulturális örökség ifj Gyergyádesz 
László 

művészettörténész 

Kulturális örökség 
(ezen belül 
népművészet) 

Berei Andrea A Duna–Tisza-közi Népművészeti Egyesület 
elnöke 

Sport Galamb Istvánné A Bács-Kiskun Megyei Diáksport Tanács örökös 
tiszteletbeli elnöke 

Természeti Környezet Tóth Endre A Kiskunsági Nemzeti Park ökoturisztikai 
szakreferense 

Turizmus Deutschné Sipos Irén Az Alföld Idegenforgalmáért Alapítvány 
kuratóriumi elnöke 

 
II.  A Kecskeméti Települési Értéktár Bizottság tevékenysége 

A Kecskeméti Értéktárba a törvényben megjelölt nyolc kategóriákban gyűjtjük az 
értékeket. 

Az Értéktár Bizottság a beszámoló időszakában 2014. december 8-án ült össze. Az 
ülésen az alábbi határozatok születtek: 

2014/7/1. Túri Endre rekeszzománcozott körplasztikáinak felvételét a Kecskeméti Értéktárba 
a bizottsági tagok véleménye alapján kiegészítésre küldik. 
 
2014/7/2. Goór Imre életművének felvételét a Kecskeméti Értéktárba a bizottság egyhangúlag 
elfogadja. 
 
2014/7/3. Noel. Ö. Gábor festőművész életművének felvételét a Kecskeméti Értéktárba a 
bizottság egyhangúan elfogadja.   
 
2014/7/4. G. Szollát Katalin grafikus életművének felvételét a Kecskeméti Értéktárba a 
bizottság kiegészítésre küldi vissza.  
 
2014/7/5. Mészáros Mariann grafikus életművének felvételét a Kecskeméti Értéktárba a 
bizottság egyhangúlag elfogadja 
 
2014/7/6. Tintaló Társulás felvételét a Kecskeméti Értéktárba a bizottság egyhangúlag 
elfogadja.  
 
2014/7/7. Hírös Hét Fesztivál felvételét a Kecskeméti Értéktárba a bizottság egyhangúlag 
elfogadja 
 
2014/7/8. Kecskeméti Téli Fesztivál és Adventi Vásár felvételét a Kecskeméti Értéktárba a 
bizottság elutasítja. 
 
2014/7/9. . Bor és pálinka ünnep Kecskeméten felvételét a Kecskeméti Értéktárba a bizottság 
elutasítja. 
 
2014/7/10.  Kecskeméti Animációs Filmfesztivál felvételét a Kecskeméti Értéktárba a 
bizottság egyöntetűen elfogadja.  
Valamint javasolják a megyei értéktárba való továbbküldését. 
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2014/7/11. . Univer Édes Anna ételízesítő termékének felvételét a Kecskeméti Értéktárba a 
bizottság egyöntetűen elfogadja.  
 
2014/7/12. . Kecskeméti Röplabda  felvételét a Kecskeméti Értéktárba a bizottság 
egyöntetűen  elfogadja. 
 
2014/7/13. Kecskeméti Tavaszi Fesztivál felvétele a Kecskeméti Értéktárba a bizottság 
egyöntetűen elfogadja. 
 
2014/7/14. . Bóbis Gyula életművének felvételét a Kecskeméti Értéktárba a bizottság 
egyöntetűen elfogadja. 
 
2014/7/15. Kalmárné Horóczi Margit festőművész életművének felvétele a Kecskeméti 
Értéktárba a bizottság egyöntetűen elfogadja. 
 
2014/7/16. Kecskeméti Képzőművészek Közösségének felvételét a Kecskeméti Értéktárba a 
bizottság kiegészítésre visszaküldik.  
 
2014/7/17. Szemereyné Törös Olga életművének felvétele a Kecskeméti Értéktárba a 
bizottság egyöntetűen elfogadja 
 
2014/7/18. Kecskeméti Népzenei Találkozó felvételét a Kecskeméti Értéktárba a bizottsági 
tagok egyöntetűen elfogadják.  
Valamint javasolják a megyei értéktárba való továbbküldését. 
 
2014/7/19. Hegedűs Együttes munkásságának felvételét a Kecskeméti Értéktárba a bizottság 
egyöntetűen elfogadja. 
 
2014/7/20. Csík Zenekar munkásságának felvételét a Kecskeméti Értéktárba a bizottság 
egyöntetűen elfogadja.  
Valamint javasolják a megyei értéktárba való továbbküldését 
 
2014/7/21. Tóth László munkásságának felvételét a Kecskeméti Értéktárba a bizottság 
egyöntetűen elfogadja 
 
2014/7/22. Orosz László irodalomtörténész munkásságának felvételét a Kecskeméti 
Értéktárba a bizottság egyöntetűen elfogadja 
 
2014/7/23. Polyák Ferenc fafaragó munkásságának felvételét a Kecskeméti Értéktárba a 
bizottság egyöntetűen elfogadja. 
 
2014/7/24. Kálmán Lajos népzenekutató munkásságának felvételét a Kecskeméti Értéktárba a 
bizottság egyöntetűen elfogadja.  
Valamint javasolják a megyei értéktárba való tovább küldését 
 
2014/7/25. . Leskowsky hangszergyűjtemény felvételét a Kecskeméti Értéktárba a bizottság 
egyöntetűen elfogadja 
 
2014/7/26. . Kodály Zoltán életművét a Kecskeméti Értéktárba a bizottság egyöntetűen 
elfogadja.  
Valamint javasolják a megyei értéktárba való tovább küldését. 
 
2014/7/27. Katona József életművét a Kecskeméti Értéktárba a bizottság egyöntetűen 
elfogadja. 
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Valamint javasolják a megyei értéktárba való tovább küldését 
 
2014/7/28. Kecskeméti Városi Fúvószenekar munkásságának felvételét a Kecskeméti 
Értéktárba a bizottság nem fogadja el. Visszaküldi kiegészítésre.  
 
2014/7/29. Szoboszlay Péter munkásságának felvételét a Kecskeméti Értéktárba a bizottság 
egyöntetűen elfogadja.  
 
2014/7/30. Messzi István életművének felvételét a Kecskeméti Értéktárba a bizottság 
egyöntetűen elfogadja. 
 
2014/7/31. Füzi László munkásságának felvételét a Kecskeméti Értéktárba a bizottság 
egyöntetűen elfogadja. 
 
2014/7/32. Kecskemét Szatyor Egyesület munkásságának felvételét a Kecskeméti Értéktárba 
a bizottság nem fogadja el. 
 
2014/7/33. Leskowsky Albert hangszerész, képzőművész, múzeum alapító munkásságának 
felvételét a Kecskeméti Értéktárba a bizottság egyöntetűen elfogadja.  
 
2014/7/34. Buda Ferenc munkásságának felvételét a Kecskeméti Értéktárba a bizottság 
egyöntetűen elfogadja. 
Valamint javasolják a megyei értéktárba való továbbküldését 
 
2014/7/35. Pintér Lajos költő, szerkesztő munkásságának felvételét a Kecskeméti Értéktárba a 
bizottság egyöntetűen elfogadja. 
 
2014/7/36. Ulrich Gábor képzőművész, animációs rendező, művészeti pedagógus 
munkásságának felvételét a Kecskeméti Értéktárba a bizottság egyöntetűen elfogadja. 
 
2014/7/37. . A Szappanos Család felvételét a Kecskeméti Értéktárba a bizottság nem fogadja 
el.  
 
2014/7/38. Id Szappanos István festőművész munkásságának felvételét a Kecskeméti 
Értéktárba a bizottság egyöntetűen elfogadja. 
 
2014/7/39. Csáky Lajos grafikus, festő munkásságának felvételét a Kecskeméti Értéktárba a 
bizottság nem fogadja el. 
 
 
2014/7/40. Hirös Lovarda munkásságának felvételét a Kecskeméti Értéktárba a bizottság 
elfogadja turizmus kategóriába. 
 
2014/7/41. Kecskemét Táncegyüttes munkásságának felvételét a Kecskeméti Értéktárba a 
bizottság egyöntetűen elfogadja. 
 
2014/7/42.  A Tudás a jövő üzemanyaga: Az energiatakarékos járművek nemzetközi versenye 
és a minőségi mérnökképzés felvételét a Kecskeméti Értéktárba a bizottsági tagok 
kiegészítésre visszaküldik. 
 
2014/7/43. Dobozy Eszter írói- költői szociográfusi tevékenységének felvételét a Kecskeméti 
Értéktárba a bizottság egyöntetűen elfogadja.  
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2014/7/44. Alföldy Jenő irodalomtörténész, tankönyvírói, kritikusi munkásságának felvételét 
a Kecskeméti Értéktárba a bizottság egyöntetűen elfogadja.  
 
2014/7/45. Kő Ferenc festőművész munkásságának felvételét a Kecskeméti Értéktárba a 
bizottság nem fogadja el.  
 
2014/7/46. Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület munkásságának felvételét a 
Kecskeméti Értéktárba a bizottság nem fogadja el. 
 
2014/7/47. Kecskeméti Gong Rádió munkásságának felvételét a Kecskeméti Értéktárba a 
bizottság egyöntetűen elfogadja.  
 
2014/7/48. A Kecskeméti Helyi Települési Értéktár Bizottság a Kecskeméti Animációs 
Filmfesztivált, a Kecskeméti Népzenei Találkozót, a Csík Zenekar munkásságát, Kálmán 
Lajos népzenekutató munkásságát, Kodály Zoltán életművét, Katona József életművét és 
Buda Ferenc munkásságát a Megyei Értéktárba felvételre javasolja. 
 
A jelzett időszakban 35 értéket vett fel a Bizottság, 12-őt elutasított vagy kiegészítésre 
visszaküldött. A Megyei értéktárba való felvételre a Bizottság 23 értéket javasolt az előző 
üléseken elfogadott értékekkel együtt. Ezek a alábbiak voltak:  
 

1.  Magyar Népmesék rajzfilmsorozat 
2.  Szórakaténusz Játékmúzeum és Műhely Közösségi Alkotótevékenysége 
3.  Csiperó Fesztivál  
4  Kecskeméti Arborétum fa- és cserjegyűjteménye 
5.  Univer Erős Pista 
6.  Bohém Ragtime és Jazz Band munkássága 
7.  Kápolnák útja kecskeméti szakasza 
8.  Kecskeméti Repülőnap és Haditechnikai Bemutató 
9.  Kecskeméti Katona József Múzeum Képzőművészeti Gyűjteménye 
10.  Tóth Menyhért életműve 
11. Kunbábonyi avar fejedelmi kincslelete 
12. Magyar Fotográfiai Múzeum gyűjteménye 
13.  Szekér Endre életműve  
14. Népi Iparművészeti és Néprajzi Gyűjtemény gyűjteménye és tevékenysége  
15. Csík zenekar munkássága  
16. Kodály Zoltán életműve 
17. Buda Ferenc munkássága 
18. Dobozy Eszter írói, költői, szociográfusi tevékenysége 
19. Kecskeméti Animációs Filmfesztivál 
20. Kálmán Lajos népzenekutató munkássága 
21. Katona József életműve 
22. Kecskeméti Táncegyüttes 
23. Kecskeméti Népzenei találkozó 

 
 
 
 

III.  Nyilvánosság 
A helyi értékekkel kapcsolatban honlap készült, mely a http://ertektar.kecskemet.hu címen 
érhető el. A honlapon minden Kecskemét Város Értéktár Bizottságának üléseiről szóló 
jegyzőkönyve, határozatai megtalálhatók. A honlapon továbbá az elfogadott értékekről szóló 
leírások is megtalálhatók. 

http://ertektar.kecskemet.hu/
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A honlapon elkészülte óta apróbb változtatásokat eszközöltünk. Az értékek számának 
növekedése miatt néhány felhasználói felületet érintő fejlesztést végeztünk el: keresősort 
implementáltunk az értéktár főoldalára, valamint külön menüt kaptak az érték kategóriák. 
A felület lehetőséget biztosít a javaslatok on-line beküldésére, ezt még mindig viszonylag 
kevesen használják. Jellemzően papíron, illetve elektronikus levélben érkeznek a javaslatok, 
melyek egy része formai és tartalmi hiánypótlásra szorul. 
Folyamatosan érkeznek a Bizottsághoz a javaslattevő ívek, következő ülésünket április 
hónapban tartjuk. 
 
 

IV.  A helyi aktivitás 
A helyi aktivitás növekedése volt tapasztalható az elmúlt időszakban, számos javaslat érkezett 
be magánszemélyektől, kulturális intézmények munkatársaitól. A kezdeti aktív feltárást 
követően a kecskemétiek megismerkedtek az értékfeltárással, kezdeti aktivitás tapasztalható, 
mely azonban még csekély mértékű, a közösségi értékfeltárás valódi elindulásához további, 
kecskeméti értékek iránt elkötelezett civil bevonása szükséges. 
 

V. Összefoglaló 
 
A Bizottság körültekintően igyekszik dönteni a benyújtott értékekkel kapcsolatban. A 
bizottság összetétele biztosítja, hogy a beadványok többsége esetén a bizottsági tagok saját 
tudásuk alapján képesek dönteni az értékkel kapcsolatban. Azon értékek esetében, amelyek 
megítéléséhez a bizottsági tagok nem rendelkeznek elegendő információval, előterjesztői 
kiegészítést vagy szakértői véleményt kértünk.  
Munkánkkal el kívánjuk érni, hogy a hagyományosan értékként kezeltek mellé a feltárás 
során minél teljesebb katalógusát hozzuk létre a kecskeméti értékeknek. Célunk, hogy a feltárt 
értékek ne pusztán a honlapra kerüljenek fel, hanem érvényesüljenek is erősítve a város 
turisztikai, gazdasági erejét, erősítve identitását, közösségeit. 
 
Kecskemét, 2015. március 20. 
         
 

Prof. Dr. Sztachó-Pekáry István 
a Kecskeméti Települési Értéktár Bizottság elnöke 
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