1. mell6klet a 114/2013. (IV.16.) Korm. rendelethez

Javaslat a
„ [nemzeti eil6k megnevez6se]"
I telepfil6si/taj egys6gi/megyei/ktilhoni magya rsfg] 6rt6kta rba to rt6n 6 felv6tel6hez

f?.f?#ir..............(n6v)

(alaifas)
.c .......... (teleptiles, datum)

(P. H.)

I.

A JAVASLATTEV6 ADATAI
1. A javaslatot benyt|jt6 (szemely/int6zm6ny/szervezet/vallalkozas) neve: Patocskai Ferenc
2. A javaslatot bengivjt6 szem61y vagy a kapcsolattali6 szem6ly adatai:
N6v: : Patocskai Ferenc
Levelez6si cfm: 6421 Kisszallas, Kossuth u.7.
Telefonszin: 0630/6190984
E-mail cim: patocskai.ferenc@gmail.com

H.

A NEMZHTI ERTEK AI)ATAI
1. A nemzeti 6rt6k megnevezese: Piros Hetes Vendegl6
2. A nemzeti. 6rt6k szaktertlletenkenti kateg6r].ak szeri.nti besorolasa

r agrar-6s 6lelmiszergazdasag

I eg6szseg 6s 61etmdd

r ipari es mfiszaki megoldasok

r kulturalis 6r6ks6g

r term6szeti k6myezet

r-turizmus 6s vend6glatas

K 6pitett k6myezet
I_ sport

A nemzeti ch6k fellelhet6s696nek helye:
Piros Hetes Vend6916, 6421 Kisszallas, F6 u.38.

3. Ertekfar megnevez6se, amelybe a nemzeti ert6k felv6tel6t kezdem6nyezik

H telepulesi

I tajegys6gi

I megyei

I kulhoni magyarsag

4. A nemzeti 6rt6k r6vid, sz6veges bemutatdsa, egyedi jellemz6inek 6s t6rt6net6nek leirdsa:
Az 6puletet mar a XVIII, szazad v696n k6sztilt t6rk6peken is jel61ik, mint fogad6t es 16 valt6 helyet. A k6t
vilaghfbord k6z6tti 6vekben az als6 szinten kocsma 6s vegyesbolt az emeleten iparos kaszin6 6s t6bb
vend6gszoba volt. Az udvarban faszerkezetes kocsiszin 6s kisegit6 eptllet allt. A ferfi cseledseg szabadidejeben
a kuglipalyin sz6rakozhatott, versenghetett. Alkalmankent balckat rendeztek berne. A fogad6t vastag fal vette
k6rbe 6s az er6s t6lgyfckapu bezdrasaval v6dettseget nyt|jtott a berml6v6knek.
K6s6bb a bolt megsztint, kocsma es vend6g16 tizemelt Az 197o-es, 8o-as 6vekben h6tv6geken 616zene sz61t a
fiatalok 6s a kc}z6phorosztaly kcdvelt sz6rakoz6 lic;lye volt.
Ma is mck6dik, csaladi, barati munkahelyi es civil szervezetek rendezvenyeinek adrak helyet finom 6tel
kinalattal.

5. Indoklas az 6rt6ktarba tort6n6 felv6tel mellett:
A teleptil6s helyt6rt6nete szempontjab61 meghatdroz6 a teleptll6sk6pi, k6z6ss5gi, 6pit6szeti 6rt6ke.
6. A nemzeti 6rtekkel kapcsolatos informaci6t megjelenit6 forfasok hstaja (bibliografia,
honlapok, multim6dias forisok) :

7. A nemzeti ertek hivatalos weboldalinak cime: www.kisszallas.hu

in.
MELLEKLETEK
1. Az

6rt6ktdrba

felv6telre

javasolt

nemzeti

6rtek

fenyk6pe

vagy

audiovizualis-

dokunentaci6ja:

2. A Htv.1. § (1) bekezdes j) pontjanak val6 megfelelest val6szintisit6 dokunentunok,
famogato es ajinl6 levelek

3. A javaslathoz csatolt sajat k6szftesti fenyk6pek 6s filmek felhasznalasara vonatkoz6
hozzaj arul6 nyilatkozat

Kisszallfs K6zs69 6pkormfnyzata K6pvisel6-testtilet
Helyi Ert6ktar Bizottsfga
6421 Kisszfllfs F6 u. 28.
Tel.: 77/457-602
Email: muvhaz.kisszallas@,gmail.com_

Kivonat

±±±g|±!± Kisszallas K6zs6g Teleptll6si Erfektar Bizottsaganak dont6s6r612020. majus 13-an
tartott tll6s6n

Hatfrozat

5/2020 ( V.13) szfmtl Helyi Ertektar Bizottsfgi hatfrozat a Kisszfllfsi Teleptilesi

Ertektfrba t6rten6 felvetelr6l
Kisszallas K6zseg Helyi Ert6kthr Bizottsaga a Piros Hetes Vendegl6 javaslatot megvizsgalta
6s felveszi a helyi 6rt6ktdrba, mint helyi jelent6segfi 6pitett k6myezet .

Felel6s: Patocskai Ferenc

Hatdrid6 : azonnal

....

`

cskai Ferenc

Eln6k

