
Jegyzőkönyv
                                    Készült a Táborfalvi Települési Értéktár Bizottság

              2017. október 17-én tartott üléséről 

Jelen vannak:  
Birinyi András, a Települési Értéktár Bizottság elnöke,                                                                        
Szalay Vilmos, a Települési Értéktár Bizottság tagja,                                                                            
Borsi Mária, a Települési Értéktár Bizottság tagja.

Birinyi András elnök köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a Települési Értéktár 
Bizottság határozatképes, mind a 3 bizottsági tag jelen van.                                                        
Felkéri Borsi Máriát a jegyzőkönyv vezetésére.                                                                            
Ismerteti a napirendi pontokat.
Napirendi pontok:

I. A Települési Értéktárba beérkezett javaslatok megvitatása, határozathozatal a 
felvételről.

II. Javaslat készítése a Megyei Értéktárba való felvételről.
A napirendet a bizottság egyhangúlag elfogadta.
Birinyi András elnök ismerteti, hogy Tóth Bertalan Polgármester Úrhoz három javaslat 
érkezett a Települési Értéktárba való bekerülésről:

1. Háborús emlékmű Táborfalva (Matyófalvi Gábor alkotása), benyújtó: Borsi Mária          
2. Platthy József Bajtársi Egyesület, benyújtó: Juhász Gábor
3. Gyökereink Emlékudvar, benyújtó: Szalay Vilmos

Tóth Bertalan Polgármester Úr felkérte a bizottságot, hogy a szükséges dokumentációt 
gyűjtse össze, készítse el és a Település Értéktárba felvett értékeket küldje be a Megyei 
Értéktár Bizottsághoz, kérve a felvételt a Megyei Értéktárba. Egyúttal kéri, hogy a Települési 
Értéktárba történő felvételről 8 napon belül őt is értesítse a bizottság, hogy gondoskodni 
tudjon arról, hogy Táborfalva honlapjára felkerüljön az információ.
Birinyi András elnök szavazásra teszi fel a Polgármester Úr által javasoltakat, a bizottság 
egyhangúlag elfogadja.
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I.napirendi pont
Birinyi András elnök felkéri a bizottság tagjait, hogy tekintsék át a benyújtott javaslatokat, 
majd a megvitatást követően szavazásra szólítja fel a bizottsági tagokat.
1/2017 (X.17.) számú határozat:
A Táborfalvi Települési Értéktár Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül döntött a 
Háborús emlékmű Táborfalva felvételéről a Települési Értéktárba kulturális örökség 
kategóriában 1/2017 (X.17.) számon. 
2/2017 (X.17.) számú határozat:
A Táborfalvi Települési Értéktár Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül döntött a   
Platthy József Bajtársi Egyesület felvételéről a Települési Értéktárba egészség és életmód, 
valamint kulturális örökség kategóriában 2/2017 (X.17.) számon. 
3/2017 (X.17.) számú határozat:



A Táborfalvi Települési Értéktár Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül döntött a   
Gyökereink Emlékudvar felvételéről a Települési Értéktárba agrár- és élelmiszergazdaság, 
valamint kulturális örökség kategóriában 3/2017 (X.17.) számon. 
A bizottság a határozatokról 8 napon belül értesíti Tóth Bertalan Polgármester Urat, hogy a 
határozat Táborfalva nagyközség hivatalos honlapján megjelenhessen.
Felelős: Birinyi András elnök                                                                                                           
Határidő: 2017. október 25.

II.napirendi pont
Birinyi András elnök felkéri a bizottsági tagokat, hogy szavazzanak a Települési Értéktárba 
felvett kulturális értékek Megyei Értéktárba történő felvételéről készített javaslatról.
4/2017 (X.17.)számú határozat:
A Táborfalvi Települési Értéktár Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül döntött 
arról, hogy a Települési Értéktárba felvett nemzeti értékek adatait 8 napon belül megküldi a
Megyei Értéktár Bizottságnak, melyben javaslatot tesz a táborfalvi adatok megyei 
értéktárba történő elhelyezésére.
Felelős: Birinyi András elnök                                                                                                    Határidő:
2017. október 25.
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További hozzászólás nem lévén a bizottság elnöke megköszönte a részvételt és a bizottság 
ülését bezárta.

Kmft.

Borsi Mária Birinyi András                        
bizottsági tag       elnök 


