1. mell6klet a 114/2013.

Korm. rendelethez

Javaslat a
„[nemzeti 6rt6k megnevez6se]"
[telepfil6si/tfj egys6gifmegyei/ktilhoni magyarsag] 6rt6kta I.ba t6 I.t6nd' felv6tel6hez

K6szitette:
r4..i . .`P.Til.PTl, i ...A .........,...,.... (nev)

...................rf4i.+.`....CD.c.`?.q9b.`.........(alairas)

(telepul6s, datum)
(P. H.)

I.

A JAVASLATTEV6 ADATAI
1. A javaslatot beny+jt6 (szem6ly/int6zmeny/szervezetlvallalkozas) neve: Turf Dorottya

2. A javaslatot benyt[jt6 szem6ly vagy a kapcsolattart6 szem6ly adatai:
N6v: Turi Dorottya
Levelezesi cim: 6421 Kisszallas, Z6ldfa u.35.
Telefonszam: 0630/4354178
E-mail cim: turi32110@gmail.com

H.
A NEMZETI ERTEK ADATAI
1. A nemzeti 6rt6k megnevez6se: Orvos lakas
2` A nemzeti 6rt6k szakterti]etenkenti kateg6ri.ak szerjnti besoro]asa

r-agrar-6s elelmiszergazdasag

r-egeszs6g es eletm6d

I ipari es mtiszaki megoldasok

I kulturalis 6r6ks6g

I term6szeti k6myezet

r turizmus es vendeglatds

K

epitett k6myezet

I sport

A nemzeti 6rt6k fellelhet6s696nek helye; Nappali Ellat6, 6421 Kisszallas, F6 u.33.

Ete:iguT6:revezese> amdytba:eaevn:equg:etr erfek fe[Vife[£tek;:femenyez[k

D ku]hon[ magyarsag

A nemzeti 6rtek r6vid, sz6veges bemutathsa, egyedi jellemz6inek 6s t6rt6net6nek leirasa:
Az lvankai dt mellett, a kast6ly el6parkjanak szomsz6dsagaban 51lt. K6t r6szt 6pitettek egybe. Az
alacsonyabb szarnya 6regebb, boltives torn6cos haz volt, amely mar a Xvlll. szazadi terk6peken is
szerepel. Val6szfnd'sithet6, hogy az Orczyk idej6ben a b6rl6k, vagy az int6z6k haza lehetett. A

szazadfordul6 utani epitkezesek idejen a d6li felehez hozzatoldottak egy magasabb a kiskastely
6pit6szeti vonasaival nagy hasonl6sagot mutat6 t6gla 6pi]letet, valamelyik uradalmi vezet6 vagy talan

6ppen az orvos szamara. Teny, hogy a ket vilaghabord k6z6tt a mindenkori orvoscsalad lakas volt. A
lenti alacsonyabb 6ptlletben alakitottak ki a rendel6t 6s a var6 szobat, 6s itt lakott az orvos csel6dje is.

1945 utan a rend6rs6g vette birtokba itt volt az 6rszoba es a rend6rlakas. A termel6sz6vetkezetek
megalakulasa utan egy ideig a Buzakalasz TSz irodai is helyet kaptak a regi eptlletszarnyban.

Elk6lt6z6suk utan lakasokat alakitottak ki a helytlk6n. A volt orvos lakasban varroda 16test]It 1989-ben,
rna Nappali Ellat6 int6zm6nyk6nt funkcional.
K

3. Indoklas az 6rtektarba tort6n6 felv6tel mellett:
A telepules helyt6rt6nete szempontjab6l meghafaroz6 a teleptll6sk6pi, k6z6ssegi, kulturalis 6rteke.

4. A nemzeti 6rt6kkel kapcsolatos informaci6t megjelenit6 forfasok listaja (bibliografia,
honlapok, multimedias forrasok) :
5. A nemzeti 6rt6k hivatalos weboldalanak cime: www.kisszallas.hu

in.
MELLEKLETEK
1. Az

6rt6ktalba

felv6telre

javasolt

nemzeti

€rt6k

fenyk6pe

vagy

audiovizualis-

2. A Htv.1. § (1) bekezdes j) pontjanak val6 megfelel6st val6szintis{t6 dokumentumok,

tinogat6 6s ajinl6 levelek
3. A javaslathoz csatolt sajat keszit6sti fenyk6pek es filmek felhasznalasdra vonatkoz6
hozzaj arul6 nyilatkozat

K!Ssza]LfisK6Z#fE:°6rkTaarnEziraottats¥::Vjse]6-testti]et
642i Kisszii[as F6 u. 28.
Tel.: 77/4S7-602
Email:muvhaz.kisszallas@,gmail.c_Qm_

Kivonat

Kesztllt: Kisszallas Kozseg Teleptilesi Ert6ktar Bizottsaginak dont6s6r612020. majus 13-an

tartott ul6s6n

Hatarozat

2/2020 ( V.13) szamri He]yi Ert6ktar Bizottsfgi hatarozat a Kisszallfsi Teleptil6si

Ert6ktarba t6rt6n6 felv6telr6I
Kisszallas Kozs6g Helyi Ert6ktar Bizottsaga a Nappali EIlat6 6ptilete ( orvos lakfs)
javaslatot megvizsgalta 6s felveszi a helyi 6rt6ktdrba, mint helyi jelent6s6gti 6pitett k6myezet

Felel6s: Patocskai Ferenc

Hatind6 : azonnal

Patocskal Ferenc

Eln6k

