A Szakályi Ėrtéktár Bizottság 2020. Éves munkaterve

A 2019. évben megválasztott Képviselő Testület továbbra is szükségesnek
tartja, hogy Szakály községben munkáját helyi értéktár bizottság támogassa.
Az önkormányzat tevékenységét az előző vezetéstől örökölt, súlyos pénzügyi
gondok közt kezdte meg. Az értéktár bizottság munkaterve összeállítása során
ezt alapvető adottságként vette figyelembe, mivel a bizottság nem önálló jogi
személy, gazdasági tevékenységet nem folytathat, a helyi értékek
megőrzésére, állagának javítására, esetleges fejlesztésére tett indítványait
alapvetően önkormányzati forrásból szükséges finanszírozni.
Általános és a teljes évre vonatkozó munkatervében előnyben részesíti azokat
a feladatokat, amelyek társadalmi munkával, a lakóközösség
közreműködésével valósíthatók meg.
1., Szakály közigazgatási területén lévő épített, vallási tárgyú emlékek állapot
felmérése.
2., Fentiek alapján szakember bevonásával javaslat kidolgozása a feltétlenül
szükségessé vált javításokra, azok finanszírozására.
3., A köztéri keresztek, szobrok környezetének rendbe tétele a lakosság
közreműködésével.
4., A község külterületén egykor elhelyezett keresztek, emléktárgyak lakosság
által történő feltárása, rendbetétele.
5., A Hőgyészi Értéktár Bizottság által engedély nélkül Csicsóba elvitt kereszt
és kereszttöredék vissza hozatala, eredeti helyén történő felállítása lakossági
gépi eszközök segítségével.
6.,A bizottság Szervezeti Működési Szabályzatának előkészítése, jóváhagyásra
Szakály Község Önkormányzatának Képviselő Testülete (továbbiakban:
képviselő testület) elé terjesztése.
7.,A www.szakaly.hu honlapon fennlévő helyi értékek kimutatás aktualizálása.

8.,A honlapon az Értéktár Bizottság tevékenységének, programjainak
megjelenítése.
9., Az Önkormányzat jóváhagyása esetén civil szervezet, egyesülés
formájában való létrehozása a finanszírozási források, pályázatokon való
részvételi lehetőség biztosítására, az értékőrző tevékenység elősegítésére.
10., A képviselő testület választási ciklusát felölelő időszakra középtávú
program kidolgozása az értéktári tevékenység feladatairól.
11., A Rákóczi utcában, az önkormányzat tulajdonában lévő, tájházként
hasznosítandó épület belső felújításának előkészítése.
12., Az egykori, leégett tájházból a megyei múzeumban elhelyezett
berendezési tárgyak leltárba vétele.
13., A község idős polgáraitól információk gyűjtése az egykori
népszokásokról, egyházi ünnepségekről.
14., Törő György szellemi tulajdonát képező kutatások feldolgozása a
falutörténet elkészítése.
15., A Szervezeti Működési Szabályzatban foglaltak szerint félévenkénti
beszámolók készítése a Bizottság tevékenységéről.
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