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Tárw: Beszámoló Pápa Város Önkormányzatának Települési ÉrtCrcer Bizottsága

2020. II. félévi működéséről



Beszám oló p ápa Város Önko rm án y zatánakTelepülósi Ílrtéktár Bizotts á ga

2020. évi második félóvi tevékenységéről

A 2O20-as évet, és alapvetően annak második félévét is a koronavírus okozta pandémia

határoztameg. Emiatt aizokásos rend szerinti üléseket nem lehetettmegtartani,ÍgY a beérke-

zett javas|atokra is figyelemmel a második félévben mindössze egy Ülést tartott abizottság,

szeptember 1-jén.

Az ülésen a bizottság új tagjaként Péterváry Tamást, a Gróf EsterhÍuy Károly MÚzeum

régészét üdvözölhettiik, 
-uki; 

munkahelyváltás miatt lemondó Petrik Ivan levéltárvezeiŐ

helyere fogadta el dr. Áldo ző T amás polgármester felkérését.

A szeptember l_jei ülésen a bizottság egy újabb benyújtott javaslatÓl holott dÖntést, a

Magyar Honvédség 47. pápa Hucászatí Repülőezred nemzeti értéket felvette a PáPai

retlptitesi Érten*-mlturális örökség szakteriileti kategőiájába, továhbájavasolta az éfiék

Veszprém Megyei ÉrteWaraa történő felvételét is.

2020. második felévében a Veszprém Megyei Étte*tar Bizottság a november 24-i Ülésén két

pápai nemzeti érték, a megyei &tektar kulturális örökség szaktertileti kategóriájába tÖrténő

felvételéről döntött:
_ Magyar királyi 7. honvéd huszárezted (a Pápai TelepÜlési Éteutuaa tÖrténő felvételéről a

bizottság az első félévben hozott döntést),
- Magyar Honvéds é g 47 . P áp a Harcászati Repülő ezred.

október hónapban a WDHA Kft. (Kovács András ügyvezető) által szerkez9tileg elkészÜlt az

értéktaí honlápja, majd az év végéig annak adattartalommal való feltÖltése is, melYnek

íe|adatátHorváthHajnalka,abizoltságtitkfu a,köztisztviselőláttael.
Azttj honlap az eriektar,papa,hu linken, valamint az önkormányzat honlapjanak (PaPa.hu)

Települési Értéktár cimszavaalatt érhető el.

A második félévben véglegesítésre került (tartalom, forma, a|ak, elrendezés, nYomdai

kivitelezés , péIdányszám) a rapui Települési 'Étektar - az ez idáig felvett nemzeti értékeit

bemutató _- kiadványa is. A korábbi és többszöri nehézségek ellenére a kiadvanY

elkészítésének pontos határideje is meghatarozásra került azzal, hogY a kÖtetnek 2020. év

karácsonyáig meg kell j elennie.
A kiadvány szerkesztési feladatait Szabó Rita, a Jókai MÓr Varosi KÖnyWar kÖnyvtárosa,

illetve Tóth Kálmántanfu, a Hagyományok Hegye Egyesület elnÖke vállalta, míg a tiPográfiai

szerkesztési feladatokat Herenkovics László egyéni vállalkozó v égezte.

A nyomdai feladatok eltátására pedig a Jókai Mór Városi KÖnyvtárral kÖtÖtt szerződést az

önkórmany zat, melyeta könyvtar kötészeti és sokszorosító műhelye kivitelezett és szállÍtott le

az önkormany zat r észer e december 2l,én.

Pápa,2021.janurár 19.

dr. Hermann István
P ápai Települési Étekcár Bizottság
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