
Jegyzőkönyv 

 

Készült a Faluház tetőterében (3324 Felsőtárkány, Fő út 350.), a Helyi Értéktár Bizottság 2016. 

november 07. napján 18.00 órakor megtartott alakuló ülésén. 

 

A jegyzőkönyv vezetése 1. oldaltól 3. oldalig folyamatos számozással történik. 

 

Napirendi pontok: 

 

1. A Helyi Értéktár Bizottság megalapítása, elnök választása 

 

Jelen vannak: 

 

Szepesi Ádám   - a Heves Megyei Értéktár Bizottság koordinátora 

Bajzát Zoltán   - a Képviselő-testület által delegált tag 

Kakuk Pál   - a Képviselő-testület által delegált tag 

Sulyok József   - Bükki Nemzeti Park Igazgatóság által delegált tag 

Erdélyi Tiborné - a Nyugdíjas Érdekvédelmi Szervezet által delegált tag 

Rakusz Márta   - Közművelődési referens 

 

Bajzát Zoltán: 

Köszönti a megjelenteket, és javasolja, hogy az ülést Szepesi Ádám vezesse, mint levezető elnök. 

 

A javaslatot a bizottság 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 

 

Szepesi Ádám levezető elnök: 

Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülésen 6 bizottsági tag megjelent, az ülés 

határozatképes.  

Javasolja, hogy a jegyzőkönyvet Rakusz Márta vezesse. A hitelesítésre felkéri Bajzát Zoltán és 

Kakuk Pál bizottsági tagokat.  

 

A javaslatot a bizottság  6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 

 

Tájékoztatja a bizottságot, hogy az ülésről hangfelvétel készül. 

 

Napirend előtt: 

 

Szepesi Ádám levezető elnök: 

Elmondja, hogy jelen ülés fő célja a bizottság megalapítása, az elnök megválasztása és a kitűzött 

célok meghatározása.  

Tájékoztatja a megjelent tagokat, hogy Felsőtárkány Község Önkormányzata pályázatot nyert a 

Hungarikum 2016. című pályázati kiíráson. A pályázat témája a bizottság létrehozása, a megnyert 

összeggel az Önkormányzat rendelkezik, melyet a bizottság javára használhat fel. Az összeget 

tanulmányútra, marketing anyagok létrehozására, illetve szóróanyagok készítésére használhatják 

fel.  

Elmondja, hogy a Heves Megyei Értéktár Bizottság ügyintézésében is aktívan részt vesz.  

 

1. napirendi pont: 

A Helyi Értéktár Bizottság megalapítása, elnök választása 

 

Szepesi Ádám levezető elnök: 

Elmondja, hogy a bizottság legfőbb feladatait a Hungarikum törvény szabályozza. A Felsőtárkányra 

jellemző értékek, akár kulturálisan, akár épített környezet, akár gasztronómiai szinten is 
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definiálhatóak. Elmondja, hogy a bizottság tagjai és a lakosok részéről is érkezhet javaslat a 

bizottság felé.    

 

Kakuk Pál bizottsági tag: 

Kérdése, hogy csak olyan értéket lehet javasolni, ami csak felsőtárkányi. 

 

Szepesi Ádám levezető elnök: 

A helyi értékek közé igen, amit tovább lehet javasolni a megyei bizottság felé, majd innen tovább.  

 

Bajzát Zoltán bizottsági tag: 

Javasolja, hogy a település honlapján a helyi értékeket pár mondatban ismertessék, mert aki nem 

helyi, az tudja feltétlenül a helyi érték történelmét.  

Javasolja, hogy a bizottság válasszon elnököt. 

 

Szepesi Ádám levezető elnök: 

Megkérdezi, hogy van-e javaslat az elnök személyére. 

 

Bajzát Zoltán bizottsági tag: 

Szepesi Ádámot kérdezi, hogy ezt a posztot vállalná-e, eltudná-e látni ezt a feladatot. 

 

Szepesi Ádám levezető elnök: 

Köszönettel veszi a felkérést, amennyiben ezt mindenki elfogadja.  

 

A javaslatot a bizottság  6  igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 

 

1/2016. (IX.07.) Felsőtárkányi Helyi Értéktár Bizottság határozata: 

A Felsőtárkányi Helyi Értéktár Bizottság úgy döntött, hogy elnökének Szepesi Ádámot 

választja. 

 

Szepesi Ádám elnök: 

Ismerteti a bizottsággal a Képviselő-testület által elfogadott SZMSZ-t.  

Ezután részletesen tájékoztatja a bizottság tagjait a pályázatról, annak részleteiről, elszámolásáról, 

felhasználható költségekről. 

Véleménye szerint az általános iskola gyermekeit érdemes lenne múzeumlátogatásra elkísérni. 

 

Bajzát Zoltán bizottsági tag: 

Véleménye szerint kevés az olyan szóróanyag, ami Felsőtárkányt népszerűsíti (képeslap, naptár, 

stb.). Kérdése, hogy a bizottság döntéseit el kell-e fogadnia a Képviselő-testületnek. 

 

Szepesi Ádám elnök: 

Az Önkormányzat Képviselő-testülete felé évente két alkalommal kell beszámolnia a bizottságnak a 

döntéseiről, működéséről. Megkérdezi a bizottságot, hogy van-e olyan tag, aki szeretne bármilyen 

helyi értéket kidolgozni és a bizottság elé tárni.  

 

Sulyok József bizottsági tag: 

Az Imókő és a Vöröskő forrás két olyan helyi sajátosság, amihez megvan minden, vállalja, hogy azt 

kidolgozza.  

 

Bajzát Zoltán bizottsági tag: 

Kérdezi, hogy a boldogasszony papucsa belefér-e. 
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Sulyok József bizottsági tag: 

Válaszul elmondja, hogy ez a növény az ország több részén fellelhető és még nagyobb 

állományban, mint itt Felsőtárkányban. Amennyiben a bizottság ragaszkodik hozzá, természetesen 

azt is elkészíti. Hozzáteszi, hogy legalább ennyit hozzá kellene tenni kulturális értékekből, 

építészeti értékekből, hogy a rendszer ne boruljon.  

 

Bajzát Zoltán bizottsági tag: 

Javasolja a helyi ragadványneveket, a tavat felvenni, vállalja ezek kidolgozását.  

 

Szepesi Ádám elnök: 

Véleménye szerint kezdetnek ennyi elég lesz. Megállapodnak abban, hogy még december hónapban 

telefonon egyeztetnek. 

 

Amennyiben további észrevétel, kérdés nem merült fel az ülést 19 órakor bezárom. 

 

k.m.f. 

 

 

 Szepesi Ádám Bajzát Zoltán 

 elnök jzk. hitelesítő 

 

 

Kakuk Pál  

jzk. hitelesítő 


