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Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
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Ikt.sz.:  
Üi.:

1/1001-1/20014/I. 
Juhász Ferencné dr. 

 Tárgy: Makói Települési Értéktár Bizottság II. 
félévi beszámolója

Melléklet: 2014. II. félévi beszámoló
Jegyző

Képviselő-testület!

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról 
szóló 2012. évi XXX. törvény, valamint a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról 
szóló 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet alapján 2014. évben létrehozta a Makói Települési 
Értéktár Bizottságot, továbbá elfogadta a Makói Települési Értéktár Bizottság Szervezeti és 
Működési Szabályzatát. 
  
A Szervezeti és Működési Szabályzat alapján a bizottság évi két alkalommal köteles működéséről 
beszámolni.  
  
Az Értéktár Bizottság 2014. évben két ülést tartott, a bizottság határozata alapján 66 darab helyi 
érték került felvételre, melyek a new.mako.hu/mako-ertektara honlapon megtekinthetőek.  
  
A helyi önkormányzat közigazgatási területén fellelhető, illetve az ott létrehozott nemzeti érték 
felvételét a települési értéktárba bárki írásban kezdeményezheti az adott érték fellelhetőségének helye 
szerint illetékes önkormányzat Értéktár Bizottságának elnökéhez címzett javaslatában. 
  
Jelenleg kettő javaslat vár elbírálásra:  

1. Makói Magasszálló Keringő,  
2. Makói Széchenyi tér „kakastaréj” formájú építészeti különlegesség. 

  
  
Tisztelt Képviselő-testület ! 
  
  
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Makói Települési Értéktár Bizottság II.  félévi 
beszámolóját a  melléklet szerinti tartalommal fogadja el. 
  

HATÁROZATI JAVASLAT  
  
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a magyar nemzeti értékekről és a 
hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény, valamint a magyar nemzeti értékek és 
hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet alapján létrehozott Makói 
Települési Értéktár Bizottság II. félévi beszámolóját a melléklet szerinti tartalommal 
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elfogadja.  
  
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
  
  
Erről értesítést kap: 
- Makó város polgármestere 
- Makó város alpolgármestere 
- Makó város jegyzője 
- Polgármesteri Hivatal Titkárság 
- a Bizottság tagjai 
- irattár 

Makó,  2014. december 4. Farkas Éva Erzsébet
polgármester
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Makói Települési Értéktár Bizottság  Tárgy: Beszámoló a Makói Települési  
6900 Makó, Széchenyi tér 22.  Értéktár Bizottság 2014. II.  félévi munkájáról
   
 

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
részére 

 

M a k ó 
Széchenyi tér 22.  
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékekről és a 
hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény (továbbiakban: értéktári törvény) alapján 
települési értéktárat hozott létre és Települési Értéktár Bizottságot működtet. 
 
A bizottság feladata megszervezni a településen fellelhető nemzeti értékek azonosítását, 
létrehozni a településen fellelhető nemzeti értékek adatait tartalmazó gyűjteményt és megküldeni 
azt a megyei értéktárba. 
  
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Makói Települési Értéktár Bizottságba tagként 
megválasztotta Dr. Tóth Ferencet, Makó város díszpolgárát, Gilinger Katalin művésztanárt, 
Forgó Géza múzeumigazgatót, Urbancsok Zsolt levéltár-vezetőt, Mátó Erzsébet 
könyvtárigazgatót és Szilágyi Sándornét, a Marosvidék szerkesztőjét, a bizottság elnöke Marosvári 
Attila.  
 
A bizottság tevékenységét az értéktári törvény, valamint a magyar nemzeti értékek és 
hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet, valamint a képviselő-
testületi döntéssel egyidejűleg létrehozott és elfogadott szervezeti és működési szabályzat 
szerint végzi.  
  
Az Értéktár Bizottság 2014. évben két ülést tartott, a bizottság határozata alapján 66 darab helyi 
érték került felvételre, melyek a new.mako.hu/mako-ertektara honlapon megtekinthetőek.  
  
A bizottság feladatát képezi Makó város természeti, épített, a néphagyományból eredő, 
kulturális, gazdasági, gazdálkodási és történelmi értékeinek megőrzése, valamint az itt 
született, vagy életük során Makón élt személyek szellemi örökségének feltérképezése.  
 
A bizottság április havi alakuló ülésén a Makón fellelhető nemzeti értékek  azonosításáról 
tárgyalt, személy szerint meghatározva az elvégzendő feladatokat. A települési értéktár 
bizottság következő ülését június 13-án megtartotta, napirendi pontjaiként az értéktárba 
felvett bizottsági javaslatok jóváhagyása és döntéshozatal  az értéktárba való felvételről 
szerepelt.   
A helyi önkormányzat közigazgatási területén fellelhető, illetve az ott létrehozott nemzeti érték 
felvételét a települési értéktárba bárki írásban kezdeményezheti az adott érték fellelhetőségének 
helye szerint illetékes önkormányzat Értéktár Bizottságának elnökéhez címzett javaslatában. 
  
Jelenleg kettő javaslat vár elbírálásra:  

1. Makói Magasszálló Keringő (sportgalamb),  
2. Makói Széchenyi tér „kakastaréj” formájú építészeti különlegesség 
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A bizottság munkáját a www.mako.hu internetes oldal erre a célra létrehozott aloldalán nyomon 
követhetővé kell tenni.  
Kérem a fentiekben foglaltak alapján a Makói Települési Értéktár Bizottság tevékenységéről szóló 
beszámoló elfogadását. 
 

Makó, 2014. december 4. 
Marosvári Attila  
Bizottsági Elnök 


