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Javaslat a
„[nemzeti ertek megnevezese]"

[teleptil6si/tfjegys6gi/megyeicktilhoni in agyal.sfig] 6rt6ktfi rba t6 rt6n6 felvetelehez

K5szitette:
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............,,.,Tw yl.-....©£?. rf?tJtt.a

(P.  H.)

(alairas)
(telepul6s, datum)



I.
A JAVASLATTEV6 ADATAI

1.  A javaslatot benytjt6 (szem6ly/int6zm6ny/szervezet/vallalkozas) neve: Turf Dorottya

2.  A javaslatot benytijt6 szem6ly vagy a kapcsolattart6 szem61y adatai:
N6v: Turi Dorottya
Levelez6si cim: 6421 Kisszallas, Z6ldfa u.35.
Telefonszin: 0630/4354178
E-mail cim: turi32110@gmail.com

11.
A NEMZETI ERTriK ADATAI

1.   A nemzeti 6It6k megnevez6se: Uradalmi 6ptilet

2.   A nemzeti 6rt6k szaktertiletenk6nti kateg6riak szerinti. besoro]asa
I  agrar-6s 6lelmiszergazdasag      I  eg6szs69 6s 6letm6d                     K     6pitett k6myezet
r  ipari 6s mtiszaki megolddsok      r  kulturalis 6r6ks6g                         r  sport
r term6szeti k6myezet                    r turizmus 6s vend6glatas

A nemzeti ertek fellelhet6segenek helye: Kisszallas Kozseg Onkorminyzat Mtivel6desi Haz es
K6nyvtdr, 6421 Kisszallas F6 u.10.

Ertekfar megnevez6se, amelybe a nemzeti 6rt6k felv6tel6t kezdem6nyezik
E teleptil6si                          I tajegysegi                        H megyei                             I kulhoni magyarsag

A nemzeti 6rt6k r6vid, sz6veges bemutatasa, egyedi jellemz6inek 6s t6rt6net6nek leirasa:
Az  int6zm6ny  egy  r6gi  XIX.  szazad  veg6n  eptilt  uradalmi  epuletben  kapott  helyet.  A  haz  nevet  egyik
lak6jar61, Illek Rajmund newt kovacsmesterr6l  kapta.1925.  utan a Hajdh 6s Korondi  RT.  idej6n a Hajdri
csalad szamara alakitottck at. Ekkor lattik el oszlopos terasszal. Az 1960-as 6vekt6l t6bb funkci6t is ellatott
az  6ptllet.  Volt  itt  k6nyvtdr  is,  de  leginkabb  a  mtivel6desi  hat  kapott  benne  helyet.  Ekkor  b6vitettek  a
nagyteremmel.
Az  1980-as  6vek  v696n  finanszirozasi  probl6mak  miatt  a  fenntart6  6nkorminyzat  bezfratta.   10  6vnyi
sorvadas      jellemezte.       Szetfagyott       a       fut6srendszer,       a       viz       elarasztotta       a       padldzatot.
10  6v utin d6nt6tt az  6nkormanyzat,  hogy  rendbe  hozatja 6s  tijrainditja a mtikodeset.  Allami  famogatas
mellett komoly er6t tett hozza a k6zs6g.  Sajnos igy sem tudtunk mindent feldjitari.  Az6ta minden 6vben
aprdbb                                       b eruhazasokat                                       tudunk                                       megval 6s itani.
1999  -ben  az  tijonnan  megnyitott  int6zm6ny  egyik  fel6ben  kapott  helyet  a  K6zs6gi  K6nyvtdr,  a  t6bbi
helyis6get pedig a Mtivel6d6si Haz ha§znalja.

3.  Indoklas az ert6ktdrba t6rt6n6 felv6tel mellett:
A teleptll6s helytort6nete szempontjab6l meghatdroz6 a teleptil6sk6pi, k6z6ss6gi, kulturalis 6rt6ke.

4.  A nemzeti 6rt6kkel kapcsolatos informaci6t megjelehit6 forfasok listaja (bibliografia,
honlapok, multim5dias forisok):

5.  A nemzeti ert6k hivatalos weboldalanak cime: www.kisszallasmk.hu



in.
MELLEKLETHK

1.  Az    6rt6ktalba    felv6telre    javasolt    nemzeti    5rtek    fenyk6pe    vagy
___J=___i___  ±1,_    _11

2.   AHtv. ( 1 ) bekezdes j ) pontjanak val6 megfelel6st val6szintisit6 dokumentumok,
s ajinl6 leve]ek

3.  A javaslathoz csatolt sajat k6szit6sti fenykepek 6s filmek felhasznalasara vonatkoz6
hozzaj arul6 nyilatkozat



KisszflldsKds#E:o6r#+E:#:visddrtesttilct

6421 Kisszfii]as F6 u. 28.
Tel.:  77/457nd02

Email: muvhaz.kisszallas@,avail.com

Kivonat

Keszult: Kisszallas Kozseg Telepul6si Ertektdr  Bizottsaginak d6ntes6r61 2020. mfjus 13-an
tartott tll6s6n

Hatfrozat

11/2020  (  V.13)  szamti  Helyi  Ertektar  Bizottsfgi  hatarozat  a  Kissz£]]£si  Teleptildsi

Ertektf rba t6rten6 felvete]r6l

Kisszallas   K6zseg   Helyi    Ertektdr   Bizottsaga   a   Kissz£]If si   K6zseg   Onkormfnyzat

Mfivel6desi  Hfz  es  K6nyvtar javaslatot megvizsgalta  es  felveszi  a helyi  6rt6ktalba>  mint

helyi jelent6segfi  6pitett kemyezet.

Felel6s: Patocskai Ferenc

Hatarid6 : azormal

.-,.-   `.'

Patocskal Ferenc

Elnok


