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NAPIRENDEK               
 
                                                                                                                                                                                                                           

1. A bizottsági elnök és elnökhelyettes megválasztása 
                                                     

2. A települési értékek gyűjtésének módszere 
         

3. Döntés logó készítéséről   
 

4. Tájékoztatás a június 29-i vándorkiállításról   
 
Sipos Ibolya, mint a Települési Értéktár koordinálásával megbízott személy megállapította, 
hogy a bizottság határozatképes. 
 
Tárgy: (1.np.) A bizottság elnökének és elnökhelyettesének megválasztása 
 
Sipos Ibolya kérte a bizottság tagjait, tegyenek javaslatot a Települési Értéktár Bizottság 
elnökének és elnökhelyettesének személyére. 
 
A bizottság tagjai elnöknek Sipos Ibolyát, elnökhelyettesnek Aleváné Siteri Évát javasolták. 
A nyílt szavazáson a két személy külön-külön egyhangúlag megválasztotta a tagság.  
 
Tárgy: (2.np.) A települési értékek gyűjtésének módszere 
 
Ráduly Zsolt javasolta, hogy készüljön egy táblázat, amelyben a különböző szempontok 
szerinti csoportosításban felvezetésre kerülhetnek a javaslatok. Ezt a táblázatot minden tag 
kapja meg, és vezesse fel benne az általa javasolt értékeket. Július 2-áig minden tag juttassa el 
a bizottság elnökhelyetteséhez a dokumentumot és kerüljenek azok kielemzésre a következő 
ülésig. 
 
A táblázat elkészítésével és annak kielemzésével a bizottság megbízta Aleváné Siteri Évát.  
Határidő: 2015. július 2. és folyamatos 
 
 



Tárgy: (3.np.) Döntés logó készítéséről 
 
Kulcsár Lászlóné javaslatként felvetette, hogy az egységes megjeleníthetőség érdekében 
készüljön el a Települési Értéktár logója, melyre felhívás keretében kerüljön sor a Vasvári 
Hírmondóban. 
 
A felhívás elkészítésével a bizottság Aleváné Siteri Évát bízta meg. 
Határidő: 2015. július 10.- augusztus 1. 
 
 
Tárgy: (4.np.) Tájékoztatás a június 29-i vándorkiállításról 
 
Benyusz Marcell tájékoztatta a bizottság tagjait, hogy a Megyei Értéktár Vándorkiállítására 
2015. június 29-én 17 órakor kerül sor a Múzeum épületében, melyre a bizottság minden 
tagját szeretettel várják.  
 
Sipos Ibolya elnök elmondta, hogy a munkaterv összeállítására az értékjavaslatok 
összegyűjtése után kerül sor, előre láthatólag a következő bizottsági ülésen.  
 
 
 
Tiszavasvári, 2015. június 17. 
 
 
 
 
Sipos Ibolya 
bizottsági elnök 
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Aleváné Siteri Éva 
jegyzőkönyvvezető 

 


