1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez
Javaslat az
„Egykori községháza – ma a földhivatal épülete”
települési értéktárba történő felvételéhez

Készítette:
Szalai Tünde
……………………………………………………. (aláírás)
Balatonboglár, 2016. szeptember
(P. H.)
I.
A JAVASLATTEVŐ ADATAI
1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve:

2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai:
Név: Szalai Tünde
Levelezési cím: 8630 Balatonboglár, Árpád u. 17.
Telefonszám: 06-20/428-9073
E-mail cím: helyiertek15@gmail.com
II.
A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI
1. A nemzeti érték megnevezése
2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása
 agrár- és élelmiszergazdaság  egészség és életmód
 ipari és műszaki megoldások  kulturális örökség
 természeti környezet
 turizmus és vendéglátás

x épített környezet
 sport

3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye: Somogy megye / Balatonboglár
4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik
x települési
 tájegységi
 megyei

 külhoni magyarság

5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása:
1920. januárjában döntött a testület, hogy új községházának megfelelő épületet kell
bérelni. Ezen döntésre azért is szükség volt, mert Boglár kisközség elöljárósága
beadvánnyal élt a belügyminiszterhez, a falu szeretne nagyközségé válni. Az 1919. évben a
tanácsköztársasági rendszer 131 napja során boglár jegyzőségét a Balatonlellei
Körjegyzőséghez csatolták. Sőt felmerült az az igény is, hogy Lellével összevonják
boglárt, de erre már nem került sor a rendszer bukása miatt. Így hát a nagyközségé válás és
a falu fejlődése megkívánta az új községháza bérlését, melyet a mai szabadság utca elején
lévő területen épített házat Rothschild Bertalannétól bérelték ki. A bérlet az udvar
belsejében lévő családi házra vonatkozott, ahol először a Balatonlellétől kivált
körjegyzőség kapott elhelyezést, majd rá néhány hónapra a bíró hivatala is ideköltözött. A
községi jegyzőkönyvek szerint az utcafronton lévő lakóházat, 1922-ben a tulajdonos
Rothschild Bertalannétól megvásárolta a község és megépítette a modern községházát. A
falut 1921. január elsejével 42185/1920/számú rendeletével a Belügyminiszter
Balatonboglár néven Nagyközséggé nyilvánította. A községház a várossá válásig 1986-ig
szolgálta a balatonbogláriakat. Ma a földhivatal működik benne.
6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett:
Balatonboglár közigazgatás-történetében meghatározó épület
7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia,
honlapok, multimédiás források):
8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe:

III.
MELLÉKLETEK
1. Az értéktárba felvételre
dokumentációja

javasolt

nemzeti

érték

fényképe

vagy

audiovizuális-

2. A Htv. 1. § (1) bekezdés j) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok,
támogató és ajánló levelek
Az épület mai állapotában is funkcionálisan járul hozzá a város közigazgatásához. Ebbéli
szerepét régóta megőrizte, várostörténeti jelentősége miatt így javasoljuk a települési
értéktárba.
3. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó
hozzájáruló nyilatkozat

