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J e g y z ő k ö n y v  

 

Készült: A Bodajki Értéktár Bizottság 2022. június 30-án megtartott üléséről 

 

Ülés helye: Bodajki Polgármesteri Hivatal Bodajk, Petőfi S. u. 60. 

 

Jelen vannak: 

Dr. Dreska Gábor  bizottság elnöke 

Rajos Zoltán bizottság tagja 

Keresztyén Orsolya bizottság tagja 

Horváth Katalin bizottság tagja 

Pencz Imre bizottság tagja 

 

Meghívottak: 

Wurczinger Lóránt polgármester 

Jakab Rózsa  művelődésszervező 

Fekete Melinda  jegyzőkönyvvezető 

 

Dr. Dreska Gábor elnök 

Köszönti a megjelenteket a bizottság ülésén. Ismerteti a napirendi pontokat. 

Megállapítja, hogy az Értéktár Bizottság határozatképes, mert a 9 tagú bizottságból 5 fő van 

jelen.  

Javasolja a meghívó szerinti napirend elfogadását. Kéri szavazzanak a napirend elfogadásáról.  

 

A bizottság 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot 

hozza:  

Bodajki Értéktár Bizottság 

1/2022. (VI. 30.) határozata 

 

a bizottság ülése napirendjének elfogadásáról  

 

A Bodajki Értéktár Bizottság a 2022. június 30-i ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja 

el:  

1. Javaslat Fülöp Attila haditechnikai gyűjteményének a Fejér Megyei Értéktárba 

történő felvételéhez 

2. Javaslat a „3Falu Táncműhely” települési értéktárba történő felvételéhez 

3. Javaslat a „Bodajki Kesellő Szoborpark” települési értéktárba történő felvételéhez 

4. Javaslat a „Sorbus Bodajkensis Barabits” települési értéktárba történő felvételéhez 

5. Egyéb 

 

 

1.Napirendi pont 

Javaslat Fülöp Attila haditechnikai gyűjteményének a Fejér Megyei Értéktárba történő 

felvételéhez 

 

Dr. Dreska Gábor elnök 

Javasolja, hogy a megyei értéktárba Fülöp Attila haditechnikai gyűjteménye kerüljön 

felvételre. 

 

A bizottság megtárgyalta a napirendi pontot. 
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Dr. Dreska Gábor elnök 

Szavazásra teszi fel, aki Fülöp Attila haditechnikai gyűjteménye Fejér Megyei Értéktárba 

történő felterjesztéséről szóló határozati javaslat elfogadásával egyetért, kézfeltartással 

jelezze. 
 

A bizottság 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot 

hozza: 

Bodajki Értéktár Bizottság 

2/2022. (VI. 30.) 

határozata 

 

Fülöp Attila haditechnikai gyűjteményének a Fejér Megyei Értéktárba történő 

felterjesztéséről 

 

A Bodajki Értéktár Bizottság a 2022. június 30-i ülésén úgy döntött, hogy Fülöp Attila 

haditechnikai gyűjteményének a Fejér Megyei Értéktárba történő felterjesztését támogatja. 

 

A bizottság felkéri az elnökét, hogy a határozat végrehajtása érdekében szükséges 

intézkedéseket tegye meg. 

 

Felelős: Dr. Dreska Gábor bizottság elnöke 

Határidő: azonnal 

 

2. Napirendi pont 

Javaslat a „3Falu Táncműhely” települési értéktárba történő felvételéhez 

 

Dr. Dreska Gábor elnök 

Javasolja, hogy a települési értéktárba a „3Falu Táncműhely” kerüljön felvételre. 

 

A bizottság megtárgyalta a napirendi pontot. 

 

Dr. Dreska Gábor elnök 

Szavazásra teszi fel, aki a „3Falu Táncműhely” Bodajki Értéktárba történő felvételéről szóló 

határozati javaslat elfogadásával egyetért, kézfeltartással jelezze. 
 

A bizottság 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot 

hozza: 

Bodajki Értéktár Bizottság 

3/2022. (VI. 30.) 

határozata 

 

 a „3Falu Táncműhely” a Bodajki Értéktárba történő felvételéről 

 

A Bodajki Értéktár Bizottság a 2022. június 30-i ülésén úgy döntött, hogy a „3Falu 

Táncműhely” Bodajki Értéktárba történő felvételét támogatja. 

 

A bizottság felkéri az elnökét, hogy a határozat végrehajtása érdekében a szükséges 

intézkedéseket tegye meg. 

 

Felelős: Dr. Dreska Gábor bizottság elnöke 

Határidő: azonnal 
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3. Napirendi pont 

Javaslat a „Bodajki Keselő Szoborpark” települési értéktárba történő felvételéhez 

 

Wurczinger Lóránt polgármester 

Tájékoztatja a bizottság tagjait, hogy a képviselő-testületnek más célja van a Szoborparkkal, 

lehetőség adódott kulturális célú hasznosításra. Egyrészt a rendezvényeket ki kell vinni a 

település központjából. A régi kőbánya udvara ideális lenne kőszínháznak, illetve 

rendezvények megtartására, másrészt a Keselő dombra kilátó építésére pályázatot kíván 

benyújtani a képviselő- testület. 

 

Dr. Dreska Gábor elnök 

Javasolja, a napirendről történő levételét 

 

A bizottság megtárgyalta a napirendi pontot. 

 

Szavazásra teszi fel, aki a „Bodajki Keselő Szoborpark” települési értéktárba történő 

felvételéről szóló határozati javaslat napirendről való levételéről szóló javaslatot elfogadja, 

kézfeltartással jelezze. 
 

A bizottság 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot 

hozza: 

Bodajki Értéktár Bizottság 

4/2022. (VI. 30.) 

határozata 

 

napirendről való levételről 

 

A Bodajki Értéktár Bizottság a „Bodajki Keselő Szoborpark” települési értéktárba történő 

felvételéről szóló határozati javaslat napirendről való levételéről döntött. 

 

4. Napirendi pont 

Javaslat a „Sorbus Bodajkensis Barabits” települési értéktárba történő felvételéhez 

 

Wurczinger Lóránt polgármester 

Elmondja, hogy a Sorbus Bodajkensis Barabits, azaz bodajki berkenye a rózsafélék 

családjába, ezen belül a berkenyék növénynemzetségébe tartozó növényfaj. Barabits Elemér 

„fedezte fel”, megállapította, hogy a másik kb. 100 fajtától a porzónál és a bibéknél van 

eltérés. 8-10 darab található a Gaja völgyben. A jövő tavasszal hajtásról megpróbálják 

szaporítani. Amennyiben ez sikerül, szeretné, ha a település közterületein is megjelenne a 

bodajki berkenye. 

 

Pencz Imre a bizottság tagja 

Javasolja, ha a szaporítás sikeres lesz, akkor kerüljön be a települési értéktárba a bodajki 

berkenye. 

 

A bizottság megtárgyalta a napirendi pontot. 
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Dr. Dreska Gábor elnök 

Javasolja a „Sorbus Bodajkensis Barabits” sikeres szaporítása után térjenek vissza a települési 

értéktárba történő felvételre. Szavazásra teszi fel, aki most nem támogatja a „Sorbus 

Bodajkensis Barabits” települési értéktárba történő felvételéről szóló határozati javaslatot 

kézfeltartással jelezze. 
 

A bizottság 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot 

hozza: 

 

Bodajki Értéktár Bizottság 

5/2022. (VI. 30.) 

határozata 

 

„Sorbus Bodajkensis Barabits” települési értéktárba történő felvételéről 

 

A Bodajki Értéktár Bizottság úgy döntött, hogy „Sorbus Bodajkensis Barabits” települési 

értéktárba történő felvételét jelenleg nem támogatja. 

 

A bizottság felkéri az elnökét, hogy a határozat végrehajtása érdekében a szükséges 

intézkedéseket tegye meg. 

 

Felelős: Dr. Dreska Gábor bizottság elnöke 

Határidő: azonnal 

 

5. napirendi pont 

Egyebek 

 

 

 

 

k. m. f. 

 

 

 

 Dr. Dreska Gábor s.k. Fekete Melinda s.k. 

 bizottság elnök jegyzőkönyvvezető 


