UGOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
Települési Értéktár Bizottsága
Ugod, Kossuth Lajos u. 32.
Szám: 523-2/2016.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Ugod Község Önkormányzatának Települési Értéktár Bizottsága 2016. december
22-én megtartott üléséről.
Az ülés helye: Művelődési Ház tanácsterme
8564 Ugod, Kossuth Lajos u. 16.
Jelen vannak:
Bizottság tagjai:
- Szabó Mihályné
- Pethő Attila
- Polgár Károly

megjelent
megjelent
megjelent

Polgármesteri Hivatal részéről:
Kamondi Gyuláné jegyzőkönyvvezető megjelent

Szabó Mihályné a bizottság elnöke:
Köszöntötte a megjelenteket. Bejelenti, hogy az ülés határozatképes, mivel 3 fő bizottsági tag
megjelent. Az ülést 17.00 órakor megnyitja.
Szavazásra bocsátja: a napirend elfogadását.
A Bizottság 3 igen (egyhangúlagos) szavazattal az alábbi napirendet fogadta el:
NAPIREND

1. Ugod történelmi címere felvétele a Települési Értéktárba
Felterjesztő: Polgár Károly
2. Szárhegyi kilátó, hely- és erdőismereti tanösvény felvétele a Települési
Értéktárba
Felterjesztő: Polgár Károly
3. Falumúzeum felvétele a Települési Értéktárba
Felterjesztő: Szabó Mihályné

ELSŐ NAPIREND TÁRGYALÁSA:
Ugod történelmi címere felvétele a Települési Értéktárba
Előadó: Szabó Mihályné a bizottság elnöke
Szabó Mihályné a bizottság elnöke:
1

Javasolja, hogy a bizottság „Ugod történelmi címerét” vegye fel a Települési Értéktárba.
Szavazásra bocsátja: Ugod Község Önkormányzatának Települési Értéktár Bizottsága
felveszi a Települési Értéktárba „Ugod történelmi címerét”. A történelmi dokumentumok
között a címer az 1698-ban készített várospecséten jelenik meg először. Feltételezhető, de
egyelőre nem bizonyítható annak korábbi megléte. Az eredeti rézből készült pecsétnyomót az
1970-es évek végén még a Községi Tanács páncélszekrényében tárolták. Azóta ismeretlen
körülmények között nyoma veszett.
A Bizottság javasolja, hogy „Ugod történelmi címere” kerüljön be a Települési Értéktárba.
A Bizottság egyetért a javaslattevővel: A több mint 300 éves címer Ugod község számára
értékes történelmi és kulturális örökség. A település már több száz évvel ezelőtt is meglévő
viszonylagos szabadságát, önállóságát is bizonyítja.
Polgár Károly személyes érintettségére hivatkozással nem vett részt a szavazásban (a
szavazásban 2 bizottsági tag vesz részt)
A Bizottság 2 igen (egyhangúlagos) szavazattal az alábbi határozatot hozza:

5/2016. (XII.22.) számú TÉB határozat
Ugod Község Önkormányzatának Települési Értéktár Bizottsága a kulturális
örökség gyűjtőnév alá felveszi a Települési Értéktárba „Ugod történelmi címerét”. A
történelmi dokumentumok között a címer az 1698-ban készített várospecséten jelenik
meg először. Feltételezhető, de egyelőre nem bizonyítható annak korábbi megléte. Az
eredeti rézből készült pecsétnyomót az 1970-es évek végén még a Községi Tanács
páncélszekrényében tárolták. Azóta ismeretlen körülmények között nyoma veszett.
A Bizottság egyetért a javaslattevővel: A több mint 300 éves címer Ugod község
számára értékes történelmi és kulturális örökség. A település már több száz évvel
ezelőtt is meglévő viszonylagos szabadságát, önállóságát is bizonyítja.
Határidő: azonnal
Felelős: bizottság elnöke

MÁSODIK NAPIREND TÁRGYALÁSA:
Szárhegyi kilátó, hely- és erdőismereti tanösvény felvétele a települési értéktárba
Előadó: Szabó Mihályné a bizottság elnöke
Szabó Mihályné a bizottság elnöke:
Javasolja, hogy a bizottság „Szárhegyi kilátó, hely és erdőismereti tanösvény”-t vegye fel a
Települési Értéktárba.
Szavazásra bocsátja: Ugod Község Önkormányzatának Települési Értéktár Bizottsága
felveszi a Települési Értéktárba „Szárhegyi kilátó, hely- és erdőismereti tanösvény”-t. Az
Ugodi Erdőbirtokossági Társulat 2015-ben közjóléti létesítményként hozta létre az erdei
kirándulóhelyet, a hely- és erdőismereti tanösvényt, valamint a 18 méter magas kilátót,
mely az ugodi vár tornyaira emlékeztetheti a kirándulókat.
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A tanösvény az erdőben indul, teljes hossza mintegy 1500 méter. Tengerszint feletti induló
magassága 281 méter, az ösvény legmagasabb pontja a 356 méter magas Szárhegy, melyre a
kilátó épült. A tanösvényen elhelyezett táblák részletesen bemutatják a környező erdő növény
és állatvilágát. Érdekes és hasznos információkkal gazdagodva folytatjuk túránkat.
Utunk során, a tanösvényen haladva több helyen is kisebb pihenőhelyet találunk asztallal és
padokkal. A kilátó alatt egy nagyobb, tűzgyújtó hellyel is rendelkező pihenőhely látható. A
kilátóhoz felvezető erdei úton gyalogosan még feljebb haladva található egy fedett erdei
pihenőhely, tűzgyújtó hellyel és szabadtéri padokkal, asztalokkal.
A közkedvelt kilátó felső emeletéről gyönyörű kilátás nyílik az előttünk elterülő tájra. Tiszta
időben láthatók az Alpok hófödte csúcsai. Szemünkbe tűnik a Kőszegi hegység, más irányban
Csorna épületei, vagy Rábacsanak házai sejlenek fel a távolban. Szinte karnyújtásnyira
érezzük a Somlót és a Ság-hegy ormait. Megcsodálhatjuk a fél Dunántúlt,
megismerkedhetünk a Pannon táj szépségeivel és mindezt ingyen, a nap 24 órájában.
A Bizottság javasolja, hogy a „Szárhegyi kilátó, hely- és erdőismereti tanösvény” kerüljön be
a Települési Értéktárba. A Bizottság egyetért a javaslattevővel: Míg a környezetünk
természeti kincsei, változatos, néha ritka növény és állatvilága, a táj szépsége az itt élőknek
megszokott, mindennapos látványt jelent, addig másoknak érdekes, szemgyönyörködtető
élmény közelebbről megismerni a Bakonyt, a kilátó alatt elterülő tájat. A kihelyezett tábláról
ízelítőt kapunk a 800 éves ugodi vár történtéből. A szárhegyi kilátó, hely- és erdőismereti
tanösvény nagyban hozzájárul a helyi turizmus növekedéséhez.
A tanösvény és a kilátó a környező erdő növény és állatvilágának bemutatásával érdekes és
hasznos információkat nyújt a látogatóknak. Különösen hasznos lehet a fiatalabb
korosztálynak, diákoknak, gyarapítva biológiai és földrajzi ismereteiket.
Polgár Károly személyes érintettségére hivatkozással nem vett részt a szavazásban (a
szavazásban 2 bizottsági tag vesz részt)
A Bizottság 2 igen (egyhangúlagos) szavazattal az alábbi határozatot hozza:

6/2016. (XII.22.) számú TÉB határozat
Ugod Község Önkormányzatának Települési Értéktár Bizottsága a természeti
környezet, valamint a turizmus gyűjtőnevek alá felveszi a Települési Értéktárba
„Szárhegyi kilátó, hely- és erdőismereti tanösvény”-t. Az Ugodi Erdőbirtokossági
Társulat 2015-ben közjóléti létesítményként hozta létre az erdei kirándulóhelyet, a
hely- és erdőismereti tanösvényt, valamint a 18 méter magas kilátót, mely az ugodi
vár tornyaira emlékeztetheti a kirándulókat. A tanösvény az erdőben indul, teljes
hossza mintegy 1500 méter. Tengerszint feletti induló magassága 281 méter, az
ösvény legmagasabb pontja a 356 méter magas Szárhegy, melyre a kilátó épült. A
tanösvényen elhelyezett táblák részletesen bemutatják a környező erdő növény és
állatvilágát. Utunk során, a tanösvényen haladva több helyen is kisebb pihenőhelyet
találunk asztallal és padokkal. A kilátó alatt egy nagyobb, tűzgyújtó hellyel is
rendelkező pihenőhely látható. A kilátóhoz felvezető erdei úton gyalogosan még
feljebb haladva található egy fedett erdei pihenőhely, tűzgyújtó hellyel és szabadtéri
padokkal, asztalokkal. A közkedvelt kilátó felső emeletéről gyönyörű kilátás nyílik az
előttünk elterülő tájra. Tiszta időben láthatók az Alpok hófödte csúcsai. Szemünkbe
tűnik a Kőszegi hegység, más irányban Csorna épületei, vagy Rábacsanak házai
sejlenek fel a távolban. Szinte karnyújtásnyira érezzük a Somlót és a Ság-hegy ormait.
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Megcsodálhatjuk a fél Dunántúlt, megismerkedhetünk a Pannon táj szépségeivel és
mindezt ingyen, a nap 24 órájában.
A Bizottság egyetért a javaslattevővel: Míg a környezetünk természeti kincsei,
változatos, néha ritka növény és állatvilága, a táj szépsége az itt élőknek megszokott,
mindennapos látványt jelent, addig másoknak érdekes, szemgyönyörködtető élmény
közelebbről megismerni a Bakonyt, a kilátó alatt elterülő tájat. A kihelyezett tábláról
ízelítőt kapunk a 800 éves ugodi vár történtéből. A szárhegyi kilátó, hely- és
erdőismereti tanösvény nagyban hozzájárul a helyi turizmus növekedéséhez. A
tanösvény és a kilátó a környező erdő növény és állatvilágának bemutatásával érdekes
és hasznos információkat nyújt a látogatóknak. Különösen hasznos lehet a fiatalabb
korosztálynak, diákoknak, gyarapítva biológiai és földrajzi ismereteiket.
Határidő: azonnal
Felelős: bizottság elnöke

HARMADIK NAPIREND TÁRGYALÁSA:
Falumúzeum felvétele a települési értéktárba
Előadó: Szabó Mihályné a bizottság elnöke
Szabó Mihályné a bizottság elnöke:
Javasolja, hogy a bizottság „Falumúzeum”-ot vegye fel a Települési Értéktárba.
Szavazásra bocsátja: Ugod Község Önkormányzatának Települési Értéktár Bizottsága
felveszi a Települési Értéktárba „Falumúzeum”-ot. A falumúzeum 2016-ban jött létre a helyi
Német Kisebbségi Önkormányzat aktív közreműködésével. A több száz tárgyból álló néprajzi
gyűjtemény nagyobb része a múlt század első felének használati és berendezési tárgyai, de
találhatók közöttük 18-19. századból származó eszközök, konyhai edények is.
Megtekinthetők az elmúlt korok paraszti életének mindennapos használati tárgyai,
mezőgazdasági eszközei. Az érdeklődők többek között megismerhetik a kender és len
házilagos feldolgozásához használt kendertörőt, a gerebent és a lábitóval hajtott fonó eszközt,
a rokkát is.
A Bizottság javasolja, hogy „Falumúzeum” kerüljön be a Települési Értéktárba.
A Bizottság egyetért a javaslattevővel: A kiállított tárgyakon keresztül képet kapunk elődeink
életéről, bepillanthatunk mindennapjaikba. A múzeumban található, manapság már
ritkaságnak számító eszközök érdemesek a bemutatásra, a település megbecsülésére. A
falumúzeum megtekintése bárkinek, de elsősorban az iskoláskorú fiataloknak nyújt hasznos
információkat, kellemes időtöltést. A múzeum hozzájárul a helyi turizmus növekedéséhez.
Szabó Mihályné személyes érintettségére hivatkozással nem vett részt a szavazásban (a
szavazásban 2 bizottsági tag vesz részt)
A Bizottság 2 igen (egyhangúlagos) szavazattal az alábbi határozatot hozza:

7/2016. (XII.22.) számú TÉB határozat
Ugod Község Önkormányzatának Települési Értéktár Bizottsága a kulturális
örökség, valamint a turizmus gyűjtőnév alá felveszi a Települési Értéktárba a
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„Falumúzeumot”. A falumúzeum 2016-ban jött létre a helyi Német Kisebbségi
Önkormányzat aktív közreműködésével. A több száz tárgyból álló néprajzi
gyűjtemény nagyobb része a múlt század első felének használati és berendezési
tárgyai, de találhatók közöttük 18-19. századból származó eszközök, konyhai edények
is. Megtekinthetők az elmúlt korok paraszti életének mindennapos használati tárgyai,
mezőgazdasági eszközei. Az érdeklődők többek között megismerhetik a kender és len
házilagos feldolgozásához használt kendertörőt, a gerebent és a lábitóval hajtott fonó
eszközt, a rokkát is.
A Bizottság egyetért a javaslattevővel: A kiállított tárgyakon keresztül képet
kapunk elődeink életéről, bepillanthatunk mindennapjaikba. A múzeumban található,
manapság már ritkaságnak számító eszközök érdemesek a bemutatásra, a település
megbecsülésére. A falumúzeum megtekintése bárkinek, de elsősorban az iskoláskorú
fiataloknak nyújt hasznos információkat, kellemes időtöltést. A múzeum hozzájárul a
helyi turizmus növekedéséhez.

Határidő: azonnal
Felelős: bizottság elnöke

Szabó Mihályné a bizottság elnöke:
Megköszöni a bizottsági tagok munkáját, az ülést 18.00 órakor bezárja.

Kmf.

Polgár Károly
bizottsági tag
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Szabó Mihályné
bizottság elnöke

