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I.

A JAVASLATTEV6 ADATAI
1. A javaslatot benytijt6 (szem6ly/int5zm6ny/szervezet/vallalkozas) neve: Bundulan6 Balazs Maria

2. A javaslatot benyt[jt6 szem6ly vagy a kapcsolattart6 szemely adatai:
N6v: : Bundulane Balazs Maria
Levelez6si cim: 6421 Kisszallas, Muskatli u. I 1.

Telefonszfm 0670/33 86824
E-mail cim: bunyimari@freemail.hu

H.

A NEMZETI ERTEK ADATAI
1. A nemzeti ertek megnevezese: Egykori csend5rlaktanya
2. A nemzeti 6rt6k szakteriiletenk6ntl. kateg6ri.ak szerjnti. besoro]asa

I agrar-es 6lelmiszergazdasag

I eg6szs69 6s 6letm6d

r ipari 6s mfiszaki megoldasok

r kulturalis 6r6ks6g

I temeszeti komyezet

r turizmus 6s vend6glafas

X 6pitett k6myezet

r sport

A nemzeti ch6k fellethet6s6gchek helye: Kisszallas K6zs6g Onkorminyzat Napraforg6 6voda 6s Mini 861cs6de
6421 Kisszalias, fo u. 30.

3. Ertektdr megnevezese, amelybe a nemzeti ert6k felvetelet kezdem6nyezik
H telepulesi

D tajegysegi

I megyei

I kulhoni magyars49

4. A nemzeti 5rt5k rovid, sz6veges bemutatasa, egyedi jellemz6inek 6s t6rtenet6nek leirasa:
Az 6ptilet terveit az uradalom 1920-ban keszitette el. A nagy gazdasagban a rend fermtartasa 6s a
vagyonv5delem erdek6ben 6 -10 fo csend6rt foglalkoztattak. Ebben az eptiletben volt az 6rsparancsnok
lakasa.

1938-ban altalunk pontosan nem ismert okok miatt megszthtett6k a csend6rs6get. A csel6ds6g dgy tudta,
hogy az uradalom tovabb nem vallalta a k6lts6geket. Ekkor alakitottak at az eptiletet iskolanak es a tanit6
lakasa is itt volt.
1948-ban az iskola a kast6lyba k6lt6z6tt at, 6s a hely6t a k6zs6gi 6voda foglalta el. Most feldjitis alatt

van, hamarosan atadasra kerul, melyben mini b6lcs6de is helyet fog kapni.
5. Indoklas az 6rt6ktalba t6rt6n6 felv6tel mellett:
A teleptlles helyt6rt6nete szempontjab6l meghataroz6 a teleptll6sk6pi, k6z6ssegi, 6piteszeti 6rt6ke.
6. A nemzeti 6rt6kkel kapcsolatos informaci6t megjelenit6 forfasok listaja (bibliografia,
honlapok, multim6dias forrasok):

7. A nemzeti 6rt6k hivatalos weboldalinak cime:www.kisszallas.hu

2. A Htv. 1. § (1) bekezd6s j) pontjinak val6 megfelelest val6szintisit6 dokumentumok,
tamogatb es ajanl6 levelek

3. A javaslathoz csatolt sajat keszit6sti fenykepek es filmek felhasznalasdra vonatkoz6
hozzaj arul6 nyilatkozat

Kisszfllds K6zs69 6pkormfnyzata K6pvisel6-testiilet

Helyi Ert6ktfr Bizottsfga
642i Kisszfil]as F6 u. 28.
Tel.: 77/457rf02
Emai]: muvhaz. kisszallas@,anai].com

Kivonat

K±sz±±±± Kisszallas Kozseg Telepulesi Ertektar Bizottsaganak donteser612020. majus 13-an

tartott nlesen

Hatfrozat

9/2020 ( V.13) szamti Helyi Ertektfr Bizottsagi hatarozat a Kisszallasi Teleptilesi

Ert6ktf rba t6rten6 felvete]r6l
Kisszallds

Kozs6g Helyi

Ert6ktdr Bizottsaga a

Kisszallfs

K6zseg

Onkormanyzat

Napraforg6 6voda es Mini 86Ics6de ( egykori Csend6rlaktanya )javaslatot megvizsgalta
es felveszi a helyi 6rt6ktdrba, mint helyi jelent6segfl epitett komyezet.
Felel6s: Patocskai Ferenc

Hatarid6 : azormal

Patocskai Ferenc

Eln6k

