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Képviselő-testület!

Makó Város Önkormányzata 2012. decemberi testületi ülésén megalapította a Best of Makó 
védjegyét, melyre a helyi turisztikai szektor szereplői pályázhatnak. Cél az, hogy a legkiemelkedőbb 
színvonalú, megbízható minőséget garantáló helyi szolgáltatók munkáját elismerésben és 
minőségvédelemben részesítse a város, valamint hogy az itt élők és a Makóra látogató turisták 
számára kiváló, minőségileg kifogástalan termékeket és szolgáltatásokat garantálhasson.

Best of Makó védjegyre makói illetőségű vállalkozások és vállalkozók, vendéglátó-ipari egységek és 
szolgáltatók jogosultak. A Best of Makó védjegyre társaságok, vállalkozások és egyéni vállalkozók 
egyaránt pályázhatnak az alábbi kategóriákban: 
- szálláshelyek; 
- vendéglátás; 
- szabadidős szolgáltatások; 
- kereskedelem és egyéb szolgáltatások. 

A Best of Makó védjegy kedvelt eszközévé vált annak, hogy a helyi szolgáltatók kifejezzék, munkájuk 
során a vendégek elégedettségét helyezik a fókuszba.

A védjegyet ünnepélyes keretek között a független bírálóbizottság döntése alapján a polgármester 
adja át. Ahogy eddig, az önkormányzat a díjátadás tényét megjelenteti a helyben szokásos módon, és 
lehetőségei szerint gondoskodik arról is, hogy a helyi, térségi és országos médiához is eljusson ennek 
híre.

A díj odaítélésének részleteit a szabályzat tartalmazza.

A díj költségeinek pénzügyi fedezetét az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet 
tartalmazza. 

Tisztelt Képviselő-testület!

Javaslom, hogy a pályázati kiírást elfogadva döntsünk a helyi turisztikai nívódíj, a Best of Makó 
védjegy ez évi pályázatáról. A Tisztelt Képviselő-testület döntéshozatalához az előterjesztés 
részeként az alábbi határozati javaslatot terjesztem be.
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HATÁROZATI JAVASLAT

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Best of Makó” védjegy alapításáról, elbírálásának 
és használatának szabályairól szóló szabályzata alapján a 2015-ös évre kiírja a Best of Makó 
védjegy pályázatát, melyre a helyi turisztikai szektor szereplői pályázhatnak.

A pályázat fedezetét a 2015. évi költségvetés 3. melléklet dologi és egyéb folyó kiadások előirányzatai 
között a marketingkiadások sora tartalmazza.

A képviselő-testület felkéri Makó város jegyzőjét, hogy a pályázati kiírás nyilvánosságra hozásáról  a 
helyben szokásos módon gondoskodjék és értesítse erről a helyi, térségi és a megyei sajtót is.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

Erről értesítést kapnak: 
- Makó város polgármestere
- Makó város jegyzője
- Polgármesteri Hivatal Kabinet Iroda
- Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda
- Irattár

Makó, 2015. január 23. Farkas Éva Erzsébet
polgármester
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

Best of Makó turisztikai védjegy 

 

 

 

Makó Város Önkormányzata pályázatot hirdet a turisztikai, illetve vendéglátó ipari szektor 

szereplői részére a Best of Makó védjegy elnyerésére azzal a céllal, hogy: 

· egyrészről: a legkiemelkedőbb színvonalú, megbízható minőséget garantáló helyi 

szolgáltatók munkáját elismerésben és minőségvédelemben részesítse;  

· másrészről: az itt élők és a városba látogató turisták számára kiváló, minőségileg 

kifogástalan termékeket és szolgáltatásokat garantálhasson. 

Makó gazdaságának egyik legfontosabb eleme a Hagymatikum Fürdő, és ezzel együtt a 

turizmus mint iparág. Az önkormányzatnak alapfeladata, hogy segítse a turisztikában aktív 

szerepet vállaló szolgáltatói szektor minőségi és mennyiségi fejlődését, számukra minőségi 

védelmet nyújtson, emellett a városi turizmus jó hírnevét védve és hosszú távú céljait segítve 

a Makóra látogató vendégek számára meghatározza a garantáltan kiváló minőségű 

szolgáltatásokat nyújtó üzletek, vállalkozások körét. 

Makó Város Önkormányzata ezért alapította meg a Best of Makó névjegyet, amely független 

minősítési rendszerként évről évre megújulva állandó, magas színvonalat, megbízható 

minőséget garantálja helyi szolgáltató szektorban. 

 

A Best of Makó védjegy tartalma: 

A pályázat nyertese matricát tehet ki (l2 cm átmérőjű egyoldalas üvegmatrica, a gyűrűn, 

amely körülveszi az alapformát, a kategória kerül felírásra), amely a vendégek számára is 

igazolja, hogy az üzlet színvonalas, munkáját a város közössége is támogatja. A nyertesek 

minden saját reklámfelületükön, anyagaikon, szabadon használhatják a Best of Makó logót az 

adott évben. 

 

A pályázók köre: 

Best of Makó védjegyre makói illetőségű vállalkozások és vállalkozók, vendéglátó ipari 

egységek és szolgáltatók pályázhatnak az alábbi kategóriákban: 



· Szálláshelyek; 

· Vendéglátás; 

· Szabadidős szolgáltatások; 

· Kereskedelem; 

· Egyéb szolgáltatások; 

 

A pályázat elbírálása: 

A Best of Makó védjegyet minden évben független zsűri ítéli oda a kiváló, megbízható 

minőséget garantáló pályázók részére. A pályázatok elbírálása során kiemelt szempontot 

jelent: 

· a vendég- és szolgáltatás-központú szemlélet; 

· a vendégbarát magatartás; 

· a szolgáltatás környezete, illetve az üzlet minősége; 

· az előállított, illetve forgalmazott termékek, valamint a nyújtott szolgáltatások 

minősége; 

melyekről a zsűri tagjai személyesen győződnek meg.  

 

A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje: 

Pályázni az alábbi webcímen elérhető kitöltött, aláírt és pecséttel ellátott adatlappal lehet: 
http://new.mako.hu/bestof_kiiras 

A pályázati adatlapok elektronikus formában az abraham.magdolna@mako.hu email címre 
küldhetők el, vagy személyesen a Makói Polgármesteri Hivatal Titkárság, Makó, Széchenyi tér 22. 

 

A pályázat benyújtási határideje: 2015. április 5.  

További információ: Ábrahám Magdolna 20/542-7525, abraham.magdolna@mako.hu 



PÁLYÁZAT ADATLAP
a Best of Makó turisztikai védjegy

Cég, vállalkozás,  
vállalkozó neve:
Tevékenységi kör:

Képviselő neve:

Mióta működik  
a vállalkozás?
Viselte-e korábban a 
Best of Makó védjegyet?
A vállalkozás (üzlet) 
elérhetőségei:

Cím:

Telefon:

Email:

Levelezési cím: Irányítószám:

Település:

Utca:

Házszám: Emelet:

Nyitvatartási idő:

Az üzlet/vállalkozás  
honlapja (ha van):

Nem csak hagyma!

igen nem


