
Az alakuló ülés határozatai 

 

1/2015. (01.08.) TTÉT hat. A Testület elfogadja a Települési Értéktárba történő felvé-

tel módszertani segédletét. 

A Testület elfogadja a Javaslat kitöltéséhez elkészült Kitöltési útmutatót, a benyújtott 

javaslatban szereplő Kérdőív felhasználásáról a testület egy későbbi időpontban dönt. 

 

2/2015. (01.08.) TTÉT hat. a Testület elfogadta az értéktár honlapjának menürendsze-

rét, a honlap és az e-mail címét. 

a)  A Testület elfogadta a javaslatban benyújtott honlap menürendszerét. 

b) A Testület elfogadta a honlap és e-mail címet és felkérte a Testület elnökét a 

szükséges engedély beszerzésére. 

Felelős: Mátyás Zoltán, a Testület elnöke 

Határidő: 2015. január 31. 

 

3/2015 (01.08.) TTÉT. hat. a Testület elfogadta az értéktár plakátját, és a két intéz-

ményegység Facebook oldalán való megjelenést. 

a) A Testület elfogadta a javaslatban benyújtott plakátot. A plakáton szereplő e-

mail cím és honlap jelenleg nem áll rendelkezésre, ezért ennek megfelelően 

módosítani kell a plakátot. 

Felelős: Kitka Zsuzsa, testületi titkár 

Határidő: 2015. január 10. 

b) Az értéktárral kapcsolatos hírek megjelennek a Derkovits Kulturális Központ és 

a Hamvas Béla Városi Könyvtár Facebook oldalán. 

Felelős: Kitka Zsuzsa, testületi titkár 

Határidő: folyamatos 

 

4/2015. (01.08.) TTÉT. hat. A Testület elfogadta az értéktár gyűjteménybe elsők között 

kidolgozandó javaslatok listáját és a múzeumi szakértő felkérését. 

A Testület elfogadta a mellékletben szereplő javaslatok listáját, valamint a listán sze-

replő helyi értékekről szóló javaslatok kidolgozását. 



Felelős: Ferenczik-Lévai Fanni, a Testület tagja 

    Kitka Zsuzsa, testületi titkár 

Határidő: 2015. március 20. 

 

5/2015. (01.08.) TTÉT. hat. A Testület a prioritások meghatározása mellett döntött a 

Földművelésügyi Minisztérium hungarikum pályázatán való indulásról. 

a) A Testület elfogadta a javaslatot, hogy a megtárgyalt prioritások figyelembevé-

telével részt vegyünk a pályázaton, s ezt a szándékunkat jelezzük az önkor-

mányzat felé. 

Felelős: Mátyás Zoltán, a Testület elnöke 

Határidő: 2015. január 9. 

b) A Testület meghatározta azokat a prioritásokat, amelynek a pályázatban szere-

pelnie kell. 

Felelős: Mátyás Zoltán, a Testület elnöke 

    Kitka Zsuzsa, testületi titkár 

    Ferenczik-Lévai Fanni 

Határidő: 2015. január 15. 


