I_mell6klet a 114/2013. (IV.16.) Korm. rendeleth_ez_

Javaslat a
„ [nemzeti 6ri6k megnevezese]"
I telepti]esi/taj egysegi/megyei/kti]h oni magya rsag] 6rtekta rba t6 rten6 felv6te]chez

• .2f2#g

K6szite
. . . (n6v)

(alairis)
Z ......... (teleptiles, datum)

(P. H.)

I.

A JAVASLATTHV6 ADATAI
1. A javaslatot benyttjt6 (szem6ly/int6zm6ny/szervezet/vallalkozas) neve: Patocskai Ferenc
2. A javaslatot benytijt6 szem6ly vagy a kapcsolattart6 szem6ly adatai:
N6v: : Patocskai Ferenc
Levelez6si cim: 6421 Kisszallas, Kossuth u.7.
Telefonszam: 0630/619 09 84

E-mail cim: patocskai.ferenc@gmail.com

11.

A NEMZETI ERTEK ADATAI
1. A nemzeti 6rt6k megnevez6se: Kapolna vagy Templom
2. A nemzetj 6rt6k szaktem]etenk6nti kateg6ri.ak szerintj besorolasa

r-agrar-6s 6lelmiszergazdasag

r ipari 5s mfiszaki megoldasok

r-termeszeti k6myezet

r-eg6szs€g 6s 6letm6d

r kulturalis 6r6ks6g

K epitett komyezet

r sport

r turizmus es vendeglatas

A nemzeti 6rt6k fellelhet6s696nek helye: R6mai Katolikus Templom, 6421 Kisszallds, F6 u.31.

Ertekfar megnevez6se, amelybe a nemzeti ert6k felv6tel6t kezdem6nyezik

E telepul6si

I tajegys6gi

I megyei

H kulhoni magyarsag

3. A nemzeti ertek rovid, szoveges bemutatasa, egyedi jellemz6inek 6s tortchetchek leirasa: 1873-ban
6ptllt, hogy az itt tart6zkod6 urasag 6s tisztvisel6k katolikus vallasukat gyakorolhassak. E szazad
masodik 6vtized6ben megengedt6k, hogy a cseleds6g is r6szt vehessen az istentiszteleteken. Kes6bb a
vasamapi miselatogathsokat k6telez6ve tett6k. A kapolnat 1974-ben b6v{tettek, eredeti bejarata el6
fe]k6r alakban tij eptiletr6szt 5p{tettek. A befogad6k6pessege 16nyegesen nagyobb lett. Esti
imadkozasokra a kapolnaieszt most is hasznaljak, megvarmak eredeti padjai es egyes berendezesi
tdr8yai.
4. Indoklas az 6rtektarba t6rt6n6 felv6tel mellett:
A teleptil6s helyt6rt6nete szempontj *b61 meghatarozd a telepuleskepi, kozossegi, epit6szeti 6rteke.

5. A nemzeti ert6kkel kapcsolatos informacidt megjelerit6 forfasok listaja (bibliografia,
honlapok, multim6dias forisok) :
6. A nemzeti ert6k hivatalos weboldalanak cime: www.kisszallas.hu

in.
MELLEKLHTEK
1. Az

ert6kfarba

felvetelre

javasolt

nemzeti

ert6k

fenykepe

vagy

audiovizualis-

dokumentaci6ja:

2. A Htv.1. § (1) bekezd6s j) pontjanak val6 megfelelest val6szinfisit6 dokunentumok,

tinogat6 6s ajinl6 levelek
3. A javaslathoz csatolt sajat k6szitesfi fenykepek 6s filmek felhasznalasara vonatkozd
hozzaj arul6 nyilatkozat

Kisszfllds K6zs6g Opkormfnyzata Ktovisel6-testtilet
Helyi Ert6ktfr Bizottsfga
6421 Kissz£I[as F6 u. 28.

Tel. : 77/4S7cO2
Emai]: muvhaz.kisszallas®,rmail.com

Etivonat

K±sz!±±±i Kisszallas K6zs6g Telepul6si Ert6ktar Bizottsaganak d6nt6s6r612020. majus 13-£n
tartott tlles6n

Hatfrozat

4/2020 ( V.13) szamri Helyi Ert6ktar Bizottsagi hatfrozat a Kisszfllfsi Teleptil6si

Ertektarba t6rt6n6 felv6telr6I
Kisszallas K6zseg Helyi Ert6kfar Bizottsaga a Templom javaslatot megvizsgalta 6s felveszi a
helyi 6rtekfarba, mint helyi jelent6s6gfi 6pitett k6myezet .
Felel6s: Patocskai Ferenc
Hatdrid6 : azormal

atocskai Ferenc

Elnok

