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Jegyző

Képviselő-testület!

Weszelyné Véghseő Henriett Mária és Gáspár Sándor települési képviselők megkeresték 
Önkormányzatunkat Vertán Endre egykori megyei főjegyző főjegyzőjének méltó emlékének 
megőrzése ügyében. 2014-ben Vertán Endre egykori megyei főjegyző, a makói Vertán-telep 
létrehozója születésének 130. és halálának 80. évfordulójára emlékezünk. 
A kérelmezők Vertán-telep központjában, a Kassai utcai játszótér mellett a vidékünkön őshonos 
magyar kőrist ültetnének, és emléktáblát helyeznének el. 
Vertán Endre 1884. január 18-én született, egy gyergyószentmiklósi örmény családba. Pályáját 
újságíróként kezdte, a Makói Újságnak 1908-tól munkatársa, a Makói Hírlapnak 1913. és 1915. 
között szerkesztője volt. Huszonhárom évesen került a vármegyéhez, majd lett vármegyei főjegyző. 
Áldozatkész, nagyon lelkes magyar ember volt, erősen nemzeti gondolkozással megáldva  
A világháborúban katonaként megsérült, váll lövést kapott. A világháború után részt vett a nemzeti 
hadsereg szervezésében. Főjegyzőként utakat épített, ínségakciót szervezett, felépítette a róla 
elnevezett Vertán-telepet, hajlékot adva kétezer munkás szegény embernek. 
Közéleti tevékenységét jellemzi, hogy az Önkéntes Tűzoltó Egyesület, a Makói Atlétikai Klub elnöke 
volt, lelkesen támogatta a makói művészetet, művészeket.  
  
Vertán Endre 1934. április 28-án váratlanul halt meg. Temetésén ritkán látott nagy tömeg vett részt. 
  
Nagyon sok mindent köszönhet városunk Arad-Csanád-Torontál Közigazgatásilag Egyelőre 
Egyesített Vármegyék egykori főjegyzőjének. Emlékének méltó megőrzése érdekében a Vertán-telep 
központjában, a Kassai utcán a mellékelt térkép vázlat szerint vidékünkön őshonos magyar kőris 
(Fraxinus angustifolia Vahl subspecies pannonica Soó et Simon) fa ültetését és születésének 130., 
halálának 80. évfordulóját megörökítő emléktábla felállítása indokolt. 
  
  

HATÁROZATI JAVASLAT 
  
  

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CXXXIX. törvény 107. §-ban foglalt tulajdonosi jogkörében eljárva úgy határoz, hogy Vertán 
Endre, Arad-Csanád-Torontál Közigazgatásilag Egyelőre Egyesített Vármegyék főjegyzője, Vertán-
telep egykori alapítója születésének 130., halálának 80. évfordulója alkalmából emlékfát ültet, és 
emléktáblát helyez el. 
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete az emlékfa állításához szükséges fedezetet 2014. évi 
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költségvetési rendelete 6. sz. melléklet dologi és egyéb folyó kiadások Városüzemeltetési feladatok 
35. sor Kertészet előirányzat terhére biztosítja. Makó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felkéri Makó Város Jegyzőjét, hogy az előirányzat módosítást a költségvetési rendeleten vezesse át. 
Makó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Makó Város Polgármesterét az emlékfa 
ültetéséhez és emléktábla állításához szükséges intézkedések megtételére. 
  
Határidő: faültetés: 2014. december 15., soron következő költségvetési rendeletmódosítás 
Felelős: polgármester, jegyző 
  
Erről értesítést kap:  
- Makó Város polgármestere  
- Makó Város jegyzője 
- PH Műszaki Iroda 
- PH Pénzügyi Osztály 
- Weszelyné Véghseő Henriett Mária települési képviselő 
- Gáspár Sándor települési képviselő 
- Irattár 

Makó,  2014. november 24. Farkas Éva Erzsébet
polgármester
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