Jegyzőkönyv
Készült a Táborfalvi Települési ÉrtéktárBizottság
2OL9. május 7-én tartott üléséről

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

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

I.

A Települési Értéktárba beérkezett javaslat megvitatása, határozathozatal a

felvételről.

il.

Javaslat készítésea Megyei Értéktárbavaló felvételről.

A napirendet a bizottság egyhangúlag elfogadta.
Birinyi András elnök ismerteti, hogy Tóth Bertalan Polgármester Úr számára javaslatot tett
A Táborfalvi Lő- és Gyakorlótér természeti értékeineka Települési Értéktárbavaló
bekerülésről. Tóth Bertalan Polgármester Úr felkérte a bizottságot, hogy a szükséges
dokumentációt gyűjtse össze, készítseel és a Település Értéktárbafelvett értéketküldje be a
Megyei ÉrtéktárBizottsághoz, kérve a felvételt a Megyei Értéktárba. Egyúttal kéri, hogy a
Települési Értéktárbatörténő felvételről 8 napon belül őt is értesítsea bizottság, hogy
gondoskodni tudjon arról, hogy Táborfalva honlapjára felkerüljön az információ.
Birinvi András elnök szavazásra teszi fel a Polgármester Úr által javasoltakat, a bizottság
egyhangú lag elfogadj a.
l. napirendi pont

Birinvi András elnök a mai napon benyújtja a javaslatot a Települési ÉrtéktárBizottságnak és
kéri a Táborfalvi Lő- és Gyakorlótér természeti értékeinekfelvételéta helyi értéktárba.
Birinyi András elmondja, hogy a javaslat szakmai részénekelkészítésére
felkérte Csóka

Annamáriát, a Duna-lpoly Nemzeti Park lgazgatóság ,,Kiemelt jelentőségű természeti értékek
megőrzése a Turjánvidék Natura 2000 terület déli részén"(LlFE+ Természet programLlFEIONAT/HU/000020) projektvezetőjét, aki a szükséges dokumentációt Borsi Mária
közreműködésével elkészítetteés a bizottság számára átadta.

2Birinyi András felkéri a bizottság tagjait, hogy tekintsék át a benyújtott javaslatot, majd a
megvitatást követően szavazásra szólítja fel a bizottságitagokat.

1/2019 (V.07.) számú határozat:
A TáborfaIviTelepülési ÉrtéktárBizottság 3 igen szavazattaí, ellenszavazat nélkül döntött
A Táborfalvi Lő- és Gyakor|ótér természeti értékeinek felvételéről a Települési Értéktárba
természeti környezet kategóriá b an t l 2Ot9 (V. 07.) szá mon.
A bizottság a határozatról 8 napon belűl értesítiTóth Bertalan Polgármester Urat, hogy a
h atá rozat Táborfalva nagyközség h ivatalos h on la pjá n megjelenhessen.
Felelős: Birinyi András elnök

Határidő: 2OL9, május 15.

ll.napirendi pont
Birinvi András elnök felkéri a bizottsági tagokat, hogy szavazzanak a Települési Értéktárba
felvett kulturális értékekMegyei Értéktárbatörténő felvételéről készítettjavaslatról.

2/2019 (V.07.} számú határozat:
A Tábörfalvi Települési ÉrtéktárBizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül döntött
arről, hogy a Települési Értéktárbafelvett természeti értékadatait 8 napon belül megküldi
a Megyei ÉrtéktárBizottságnak, melyben javaslatot tesz a táborfalvi adatok megyei
értéktárba történő elhelyezésére.
Felelős: Birinyi András elnök

Határidő: 2019. május 15.

További hozzászőlás nem lévéna bizottság e]nöke megköszönte
ülésétbezárta.

a részvételtés a bizottság
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