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      Jegyzőkönyv 

amely készült Siófok, Városháza  Balaton-terem,  Siófok Települési Értéktár Bizottság  2020. 

október 29-én tartott üléséről 

Jelen vannak: 

jelenléti ív szerint : a Bizottság  négy  tagja, 

          Lengyelfi Miklós elnök és Berlinger Ágnes tag kihangosított telefonon 

                  

Dr. Horváth Gyula megnyitja az ülést 14:00 órakor, köszönti a jelenlévőket, megállapítja, hogy 

a Bizottság 6 tagjából 4 tag személyesen, két  tag kihangosított telefon mellett jelen van, így az 

határozat képes. 

Az ülés meghívójában szereplő napirendet a jelenlévők 4+2 igen szavazattal, tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül elfogadták.  Ugyancsak 4+2 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat 

nélkül elfogadták, hogy az ülés jegyzőkönyvét dr. Horváth Gyula vezeti,  hitelesítő: Isó Edina.. 

Napirend: 

1. Előterjesztések Települési Értéktárba való felvételre:  

a) Balaton Táncegyüttes kulturális örökség, 

b) Fogas hal agrár- és élelmiszergazdaság, 

c) Kelén személyhajó ipari és műszaki megoldások, 

d) Dr. Dudás Károly író, helytörténész munkássága kulturális örökség, 

2. Az ülésen előterjesztett javaslatok megtárgyalása 

3. Javaslat a megyei értéktárba való felvételről 

4. Siófok Város Képviselő-testülete számára készített „Előterjesztés” megtárgyalása a 

Siófoki Települési Értéktár Bizottság 2020. évi tevékenységéről 

5. Következő ülés előkészítése 

6. Aktuális ügyek 

Az 1. napirend keretében a Bizottság megtárgyalta Isó Edina előterjesztésében a Balaton 

Táncegyüttes értéktárba való felvételi javaslatát. 

A Bizottság az előterjesztést áttanulmányozva, megtárgyalva a javaslatot, 4+2 igen szavazattal, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül  

22/2020. (X.29.) SÉB számú határozattal a Balaton Táncegyüttest kulturális örökség 

kategóriában Siófok Város Települési Értéktárába felvette. 

 

Karancz Katalin előterjesztését a Fogas hal települési értéktárba való felvételéről a Bizottság 

áttanulmányozta, megtárgyalta a javaslatot, 4+2 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat 

nélkül  

23/2020. (X.29.) SÉB számú határozattal a Fogas halat agrár- és élelmiszergazdaság 

kategóriában  Siófok Város Települési Értéktárába felvette. 

 

Dr. Horváth Gyula előterjesztését  ( az előterjesztés és a képjegyzék pontosításában 

közreműködött Deák István hkpt) a KELÉN csavargőzös települési értéktárba való  
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felvételéről a Bizottság áttanulmányozta, megtárgyalta a javaslatot, 4+2 igen szavazattal, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül  

24/2020. (X.29.) SÉB számú határozattal a KELÉN csavargőzöst ipari és műszaki 

megoldások  kategóriában  Siófok Város Települési Értéktárába felvette. 

 

Berlinger Andrásné előterjesztését Dr. Dudás Károly író, helytörténész munkásságáról a 

Bizottság áttanulmányozta, megtárgyalta a javaslatot, 4+2 igen szavazattal, tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül  

25/2020. (X.29.) SÉB számú határozattal  dr. Dudás Károly író, helytörténész 

munkásságát kulturális örökség kategóriában  Siófok Város Települési Értéktárába 

felvette. 

 

A 2. napirend keretében  Mizerák Beáta előterjesztését tárgyalta az Értéktár Bizottság: Daday 

Kálmán (1904-1990.) művésztanár, festőművész festményei, életműve kulturális örökség 

kategóriában javasolja az előterjesztő a települési értéktárba való felvételét.   

A Bizottság az előterjesztést áttanulmányozva, megtárgyalva a javaslatot, 4+2 igen szavazattal, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül  

26/2020. (X.29.) SÉB számú határozattal Daday Kálmán művésztanár, festőművész 

festményei, életművét kulturális örökség kategóriában Siófok Város Települési Értéktárába 

felvette. 

 

A 3. napirend keretében  Karancz Katalin bizottsági tag javasolja   

a) Balaton Táncegyüttes kulturális örökség, 

b) Fogas hal agrár- és élelmiszergazdaság, 

c) KELÉN csavargőzös  ipari és műszaki megoldások, 

d) Dr. Dudás Károly író, helytörténész munkássága kulturális örökség, 

e) Daday Kálmán művésztanár, festőművész festményeit és életművét 

a megyei értéktárba  felvenni.. A szükséges dokumentáció elkészítését követően a bizottság 

alelnöke gondoskodjon a javaslat elküldéséről.  

A Bizottság a javaslatot áttanulmányozta, megtárgyalta és 4+2 igen szavazattal, tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül  

27/2020. (X.29.) SÉB számú határozattal  javasolja  

a) Balaton Táncegyüttest kulturális örökség, 

b) Fogas halat agrár- és élelmiszergazdaság, 

c) KELÉN csavargőzöst ipari és műszaki megoldások, 

d) Dr. Dudás Károly író, helytörténész munkásságÁT kulturális örökség, 

e) Daday Kálmán művésztanár, festőművész festményeit és életművét 

a megyei értéktárba felvenni. 
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A 4. napirend  keretében a Bizottság megtárgyalta dr. Horváth Gyula által készített 

előterjesztés-tervezetet. Az előterjesztés  a Siófoki Települési Értéktár Bizottság beszámolója 

Siófok Város Képviselő-testületének a bizottság 2020. évi munkájáról és a testület által 

elfogadott pénzügyi terv teljesítéséről. 

Isó Edina bemutatta az értékek védelem alá helyezésének lehetséges megjelenítését, több 

változatban. 

Karancz Katalin, dr. Horváth Gyula és Isó Edina is egyetértőleg javasolta, hogy az értéktári 

kiadványban az értéktárba felvett értékek képi megjelenítése és rövid leírása mellett  Lengyelfi 

Miklós által készített novellák is szerepeljenek. 

A Bizottság az előterjesztést áttanulmányozta, megtárgyalta és 4+1 igen és +1 tartózkodás 

mellett, ellenszavazat nélkül  

28/2020. (X.29.) SÉB számú határozattal  az előterjesztést elfogadta. 

 

Az 5. napirend keretében a bizottság megtárgyalta  a következő ülés témáit. 

A következő ülés: 2020. november 26.. 14:00 óra 

Témák: 

a) Jégverem, Garda hal: Karancz Katalin, Haidekker kerítés témában anyaggyűjtés, 

b) dr. Révész Géza munkássága, Közművelődési Minőségi Díj, Hadirokkant Szövetkezet 

zászlaja: Isó Edina, 

c) Helka gőzös: dr. Horváth Gyula 

d) Matyikó Sebestyén József életműve,: Berlinger Andrásné, 

e) balatoni hajóépítés Eötvös Károly leírásában, Matyikó S. József Népfőiskoláról írt 

műve: Lengyelfi Miklós. 

 

 

A 6. napirend keretében a következő javaslatok hangzottak el: 

 Berlinger Andrásné: javasolt feldolgozni a Meteorológiai Obszervatórium 

tevékenységét, Böjti Béla vezető meteorológus munkásságát, a siófoki egészségügy 

fejlődését, a siófoki kórház történetét, 

 Isó Edina: Zákonyi Ferenc halálának 30. évfordulója lesz 2021-ben, munkásságát 

indokolt feldolgozni,, a KIKK honlapján elérhetőek az értéktár bizottság döntései, a 

bizottság tagjainak megküldi a grafikus által készített javaslatokat a helyi értékek 

megjelöléséről. 

A Bizottság a tájékoztatásokat tudomásul vette 

 

Több kérdés, hozzászólás nem lévén, az alelnök az ülést 14:46 órakor berekeszti. 

Siófok, 2020. november 3.   

……………………………….                                                   …………………………… 

dr. Horváth Gyula jkv. vezető                                                    Isó Edina    jkv. hitelesítő 
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