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a Ráckeresztúri Települési Értéktár Bizottság 2018. január 22. napján 
14 órakor megtartott üléséről 

 
Az ülés helye: községi könyvtár, Ráckeresztúr (2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 4.) 
 
Jelen vannak:  
Bereznai Istvánné, a Ráckeresztúri Települési Értéktár Bizottság elnöke 
Szabó József, a Ráckeresztúri Települési Értéktár Bizottság tagja 
Gajdó Ágnes, a Ráckeresztúri Települési Értéktár Bizottság tagja 
 
Távol maradt: 
Kövesd Ildikó, a Ráckeresztúri Települési Értéktár Bizottság tagja 
 
Bereznai Istvánné elnök köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 4 tagú bizottságból 3 fő jelen 
van, a bizottság határozatképes. Jegyzőkönyvvezetőnek felkérte Gajdó Ágnes bizottsági tagot. 
Ismertette a beérkezett javaslatokat, melyeket a bizottság tagjai megismertek, és támogatják az értéktárba 
történő felvételüket. Mindezek alapján a következő napirendi pontokat javasolta: 
 
Napirendi pontok:   
 
                         1. Az 1347-ben kelt határjárási okmány települési értéktárba vétele 
                         2. A Szüts–Ivánkay-kastély települési értéktárba vétele 
  3. A Pázmándy–Petheő–Lyka–Brauch-kastély települési értéktárba vétele 

4. A szüreti felvonulás és bál települési értéktárba vétele 
5. A Ráckeresztúri Pávakör települési értéktárba vétele 
6. Herkli Istvánné alkotótevékenysége települési értéktárba vétele 
7. Auguszta 26 története települési értéktárba vétele 

 
A bizottság tagjai megtárgyalták a beterjesztett javaslatokat, és a következő határozatokat hozták. 
  
1. napirendi pont 
Az 1347-ben kelt határjárási okmány települési értéktárba vétele 
                            
A bizottság 3 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 

A Ráckeresztúri Települési Értéktár Bizottság 
1/2018. (I.22.) RTÉB határozata 

az 1347-ben kelt határjárási okmány települési értéktárba történő felvételéről 

 
A Ráckeresztúri Települési Értéktár Bizottság megtárgyalta és elfogadta az 1347-ben kelt határjárási okmány mint 
kulturális örökség települési értéktárba történő felvételét tartalmazó javaslatot.  
 
2. napirendi pont 
A Szüts–Ivánkay-kastély települési értéktárba vétele 

                            
A bizottság 3 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 

A Ráckeresztúri Települési Értéktár Bizottság 
2/2018. (I.22.) RTÉB határozata 

a Szüts–Ivánkay-kastély települési értéktárba történő felvételéről 

 
A Ráckeresztúri Települési Értéktár Bizottság megtárgyalta és elfogadta a Szüts–Ivánkay-kastély mint kulturális 
örökség települési értéktárba történő felvételét tartalmazó javaslatot.  
 
 
 
 



3. napirendi pont 
A Pázmándy–Petheő–Lyka–Brauch-kastély települési értéktárba vétele 
                            
A bizottság 3 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 

A Ráckeresztúri Települési Értéktár Bizottság 
3/2018. (I.22.) RTÉB határozata 

A Pázmándy–Petheő–Lyka–Brauch-kastély települési értéktárba történő felvételéről 
 
A Ráckeresztúri Települési Értéktár Bizottság megtárgyalta és elfogadta a Pázmándy–Petheő–Lyka–Brauch-kastély 
mint kulturális örökség települési értéktárba történő felvételét tartalmazó javaslatot.  
 
 
4. napirendi pont 
A szüreti felvonulás és bál települési értéktárba vétele 

                            
A bizottság 3 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 

A Ráckeresztúri Települési Értéktár Bizottság 
4/2018. (I.22.) RTÉB határozata 

A szüreti felvonulás és bál települési értéktárba történő felvételéről 

 
A Ráckeresztúri Települési Értéktár Bizottság megtárgyalta és elfogadta a szüreti felvonulás és bál mint kulturális 
örökség települési értéktárba történő felvételét tartalmazó javaslatot.  
 
5. napirendi pont 
A Ráckeresztúri Pávakör települési értéktárba vétele 

                            
A bizottság 3 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 

A Ráckeresztúri Települési Értéktár Bizottság 
5/2018. (I.22.) RTÉB határozata 

a Ráckeresztúri Pávakör települési értéktárba történő felvételéről 

 
A Ráckeresztúri Települési Értéktár Bizottság megtárgyalta és elfogadta a Ráckeresztúri Pávakör mint kulturális 
örökség települési értéktárba történő felvételét tartalmazó javaslatot.  
 
 
6. napirendi pont 
Herkli Istvánné alkotótevékenysége települési értéktárba vétele 
                            
A bizottság 3 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 

A Ráckeresztúri Települési Értéktár Bizottság 
6/2018. (I.22.) RTÉB határozata 

Herkli Istvánné alkotótevékenysége települési értéktárba történő felvételéről 
 
A Ráckeresztúri Települési Értéktár Bizottság megtárgyalta és elfogadta Herkli Istvánné alkotótevékenysége mint 
kulturális örökség települési értéktárba történő felvételét tartalmazó javaslatot. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


