
Iktatószám: 1631/13/2015

Magyarcsanád Települési Értéktár Bizottságának

2015. október 15. napján délelőtt 14 óra 00 perckor tartott

nyílt ülésének

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Határozatok:

5/2015. (X. 15.) MCSTÉBH Napirend elfogadása

6/2015. (X. 15.) MCSTÉBH Jegyzőkönyv hitelesítő személyének meghatározása

7/2015. (X. 15.) MCSTÉBH Aromán-szerb-ortodox húsvéti szokások helyi értékké nyil-
vánítása

8/2015. (X. 15.) MCSTÉBH Temetői kőkeresztek értékké nyilvánítása, kőtár létrehozá-
sa

9/2015. (X. 15.) MCSTÉBH Vámőrház és a hídfő értékké nyilvánítása

10/2015. (X. 15.) MCSTÉBH Kun-kereszt értékké nyilvánítása

11/2015. (X. 15.) MCSTÉBH javaslat bizottság tagjává történő megválasztásra
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Amely készült Magyarcsanád Települési Értéktár Bizottságának 2015. október 15.napján 14 óra 00
perckor megtartott nyílt üléséről.

Az ülés helye: Magyarcsanád Község Önkormányzat tárgyalóterme

Jelen vannak:
Dr. Marjanucz László elnök
Lánczné Miklós Katalin bizottsági tag
Tóvizi Béláné bizottsági tag
Túri András Istvánné bizottsági tag

Igazoltan távol van: Árgyelán Diána bizottsági tag

Tanácskozási joggal megjelent:
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző

Dr. Marjanucz László elnök: Köszöntöm a Települési Értéktár Bizottság nyílt ülésén megjelent
bizottsági tagokat és a nyilvános ülés valamennyi résztvevőjét. Megállapítom, hogy a bizottság-
határozatképes, 5 főből 4fő jelen van, Árgyelán Diána bizottsági tag hiányzik, az ülést megnyitom.
Javaslatot teszek a napirendi pontokra:

1.) Javaslatok elbírálása a helyi értéktárba történő felvételhez
Előadó: Dr.Marjanucz László elnök

2.) Egyebek

Dr. Marjanucz László elnök:Megkérdezem van-e más javaslat?

A napirendi pontokhoz kapcsolódóan hozzászólás nem hangzott el. Mivel nincs, kérem, szavazzunk
a napirendről. Aki azzal egyetért, kézfeltartással jelezze.

A Települési Értéktár Bizottság 4 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az
alábbi határozatot hozta:

5/2015. (X. 15.) MCSTÉBH
Tárgy: A képviselő-testület napirendjének elfogadása

HATÁROZAT

Magyarcsanád Települési Értéktár Bizottsága a 2015. október 15. napján 14 óra 00
perces kezdettel megtartott nyílt ülés napirendjét az alábbiak szerint határozta meg:

1.) Javaslatok elbírálása a helyi értéktárba történő felvételhez
Előadó: Dr. Marjanucz László elnök

2.) Egyebek

Dr.  Marjanucz  László  elnök:Jegyzőkönyv  hitelesítőnek  javaslom  Lánczné  Miklós
Katalinbizottsági tagot. Megkérdezem a jelöltet, hogy elfogadja-e?

Lánczné Miklós Katalin bizottsági tag: Igen, elfogadom.
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Dr. Marjanucz László elnök:Kérem, hogy hozzunk erről határozatot. 

A Települési Értéktár Bizottság 4 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az
alábbi határozatot hozta:

6/2015.(X. 15.)MCSTÉBH
Tárgy: Jegyzőkönyv hitelesítő személyének meghatározása

HATÁROZAT

Magyarcsanád Települési  Értéktár  Bizottsága a 2015. október  15.  napján tartandó
nyílt  ülése  jegyzőkönyv  hitelesítőjéül  Lánczné  Miklós  Katalin  bizottsági  tagot
megválasztotta.

1. Napirendi pont
Javaslatok elbírálása a helyi értéktárba történő felvételhez

Dr. Marjanucz László elnök:Első napirendi pontunk a javaslatok elbírálása a helyi értéktárba tör-
ténő felvételhez. Az első javaslat az értéktárba az a román-szerb-ortodox húsvéti szokások. A javas-
latot Túri András Istvánné tag készítette, véleményem szerint a javaslat minden kormányrendeleti
előírásnak megfelel. A szakmai leíráshoz plusz dolgot nem fűznék hozzá. Megkérdezem a tagokat,
hogy a javaslathoz van-e valakinek hozzáfűznivalója.

Túri András Istvánné bizottsági tag: A feltámadási és délelőtti misék első, második napján, napi,
délelőtti misék után volt szokás a férfiak és a gyerekek körében. És szinte versenyeztek abban, hogy
ki  hány tojást  készít.  Volt  olyan,  aki  fatojást  csinált  magának,  és  utána  azt  észrevették,  és  azt
megtorolták. 

Dr. Marjanucz László elnök: Javaslom, hogy ezt vegyük bele, ezt nem nagyon ismerjük.

Túri András Istvánné bizottsági tag: Esetleg egy mondatba valahogy kiegészítem.

Dr. Marjanucz László elnök: Ezt javaslom, hogy először egészítsd ki, ezt a szakmai leírást, aztán
kerüljön bele. Azon gondolkodtam, hogy utána mi a teendő, ha mi ezt megszavazzuk értéktárba
felveendő  helyi  hagyománynak,  kulturális  örökségnek,  utána  ezzel  nekünk  mi  a  dolgunk?  Ezt
gyakorolni,  figyelni.  A népszerűsítés azt is jelenthetné,  hogy az évenként ismétlődő eseményről
valami  beszámolót  rögzíteni.  Gondolkodtam,  hogy  ezt  hogy  lehet,  mert  ez  egy  szokás,  amit
művelnek.

Farkas Jánosné helyi lakos, volt polgármester: Ez hagyományőrzés szempontjából is fontos, és
itt lehetne az iskolát esetleg bekapcsolni, hogy erről készíteni, most nem azt mondom, hogy egy
füzetet,  de  egy  prospektust,  kiadványt  és  azt  a  gyerekeknek  bemutatni.  Vagy  őket  is  ilyen
alkalmakkor kivinni a helyszínre, hogy lássák, miről van szó.

Tóvizi Béláné bizottsági tag: Az iskolában is mindig tanítási szünet van akkor, pontosan azért,
mert mind elkéredzkedtek a gyerekek a napköziből, hogy kimenjenek délután a rendezvényre.

Dr. Marjanucz László elnök: Még egy kiegészítést javaslok Mági, hogy a csoknyázás mellett írjuk
le azt is - ez egy élő hagyomány -, hogy ennek a megőrzését milyen módszerben látjuk, az iskolai
szünet,  vagy pedig valamilyen kiadvány megjelentetésében.  Legyen egy konkrét  elképzelésünk,
hogy ezt a hagyomány, hogy akarjuk megőrizni. Azt mondjuk, hogy ez egy megőrzésre érdemes
hagyomány és így akarjuk megőrizni. Az iskolában ezt számon tartjuk a gyerekeknél.
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Túri András Istvánné bizottsági tag: A felnőtteknek most mi úgy csináljuk, hogy a nemzetiségi
házunkba megyünk, és ott csináljuk a csoknyázást.

Dr. Marjanucz László elnök: Az ilyeneket lehet dokumentálni évről évre, ez egy bizonyító anyag,
hogy él a hagyomány.

Farkas  Jánosné  helyi  lakos,  volt  polgármester:Akár  ezt  a  falu  éves  eseményét  megörökítő
bemutatón be lehet mutatni. Régen csináltuk azt, hogy falugyűlés volt évente egyszer, és az évi
eseményeket, fejlesztésekről készült fényképeket kivetítettük. Annyira élvezték az emberek, hogy
szerintem azért jöttek el falugyűlésre, hogy lássák a képeket, saját magukat, meg a gyerekeiket.

Dr. Marjanucz László elnök: Ezt a módszert is írjuk bele, hogy hogyan gondoljuk ápolni ezt a
hagyomány,  ezt  az  élő  hagyományt.  Ha  kiegészítettük  utána  tovább  tudjuk  küldeni  a  megyei
értéktárba, ezzel a két kiegészítéssel.

Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Akkor a helyi értéktárba felvételre javasolja a bizottság?

Dr. Marjanucz László elnök:A fenti  két kiegészítéssel javasoljuk felvenni és én szeretnék egy
szakmai ajánlólevelet még hozzácsatolni, ez pedig a Bekán Aurélé, a román-ortodox esperesé. Ezzel
a kiegészítéssel javaslom értékké nyilvánítani. 

A Települési Értéktár Bizottság 4 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az
alábbi határozatot hozta:

7/2015. (X. 15.) MCSTÉBH
Tárgy: Aromán-szerb-ortodox húsvéti szokások helyi értékké nyilvánítása

HATÁROZAT

Magyarcsanád Települési Értéktár Bizottsága befogadja aromán-szerb-ortodox hús-
véti szokások helyi értéktárba történő felvételére tett javaslatot, és azt helyi értéknek
nyilvánítja, melyhez az alábbi kiegészítést kéri:
1.) csoknyázás szokásának részletes leírása,
2.) a csoknyázás hagyományának megőrzésére, ápolására tett javaslatok,
3.) szakmai ajánlólevél csatolása

A kiegészített javaslat a határozat mellékletét képezi.

Felelős: Dr. Marjanucz László elnök
Határidő kiegészítésre: azonnal, egyebekben értelem szerint 

A határozatról értesítést kap:
- Dr. Marjanucz László 6722 Szeged, Egyetem utca 2.
- Árgyelán Diána 6932 Magyarcsanád, Állomás u. 12.
- Lánczné Miklós Katalin 6932 Magyarcsanád, Fő utca 30.
- Tóvizi Béláné 6932 Magyarcsanád, Dózsa Gy. u. 48.
- Túri András Istvánné 6932 Magyarcsanád, Nicolae B. u. 6.
- Farkas Jánosné 6932 Magyarcsanád, Széchenyi u. 64.
- Irattár

Dr. Marjanucz László elnök: A második javaslatot Lánczné Miklós Katalin készítette. Itt két dolog
is egybevan kapcsolva. Ez érdekesazért is, mert egy összetett értékjavaslatról van szó. Van egyrészt
a  temetői  kőkeresztek  értékké  nyilvánítása,  utána  ehhez  kapcsolódóan  az  értékmegőrzésnek  a
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módja, formája, kőtár létesítése. Most ez egy lényegről fakad, egy tőről fakadó, mégis kettéágazó
javaslat.  Az,  hogy a  kőkeresztet  értékké  nyilvánítjuk  az  egyik  dolog,  és  ennek  a  megőrzése  a
temetőben nem valószínű, hogy lehetséges, ezért tartalmazza a javaslat a kőtár létrehozását. Tehát
itt a dolog úgy kapcsolódik össze, hogy ezek a kőkeresztek értékesek, de akkor fognak megmaradni,
ha  kőtárba  helyezzük  őket.  A kőtárnak  a  létesítése  az  biztos,  hogy  teendővel  jár.  A leírás  az
szerintem szakszerű, elmondja, hogy Magyarcsanádnak mi a sajátossága, hat temető van, ezek a
kőkeresztek a 19. század közepétől vannak datálva.  A legrégebbi valamikor az 1850-es évekből
való.  Nyilván, hogy az újabb korban szaporodnak. Itt  én azt gondoltam, az fogalmazódott  meg
bennem,  olvasván a  neveket  és  látván  a  dátumokat,  hogy itt  a  személy is  fontos  vagy csak  a
kőkeresztnek a formája a ráírt szöveg? Annyira nem ismerem. Tehát itt hogy gondoltad?

Lánczné Miklós Katalin bizottsági tag: Ezt gondolhatjuk kétféleképpen is, háromféleképpen is.
Megőrizve ott  kint a helyszínen, vagy a kőtár létrehozását követően a kiválasztottakat,  régieket
behozzuk. Ez egy nehéz dolog, mert akinek élnek hozzátartozói, vagy hajlandóak vagy nem, azért
hagytam ezt nyitva. Ezekbe hogy menjünk bele, mennyire? Hova hozzuk be, hozzájárul-e a román
vagy szerb egyház, hogy oda tegyük, vagy másik helyen kellene kőtárat létesíteni? Nagyon sokféle
megoldás lehet.

Dr. Marjanucz László elnök: Ezek a temetői kőkeresztek azért értékesek, mert vagy a szövegük
miatt,  tükrözi  az  ortodox  temetési  szokásokat,  az  akkori  nép,  az  akkori  társadalom
gondolkodásmódját túlvilágról,halálról, temetésről. Tehát ilyesmi lehet az, hogy ezeket a köveket
beszállítjuk, és nem maga a személy, aki alatta nyugszik. Itt arról van szó, de ezt leírja Kati, hogy
ezek azért értékes kövek, mert az akkori társadalom temetkezéssel, túlvilággal kapcsolatos szokásait
rögzíti kőbevésett módon.

Farkas Jánosné helyi lakos, volt polgármester: Úgy érzem, hogy ezt valakinek először is ki kéne
választani, hogy melyek azok, amelyeket igazán értéknek tartunk és arra alkalmasnak, hogy egy
kőtárba behozzunk. Lehet, hogy van itt negyven, de nem csinálunk új temetőt, hanem csak egy
párat. Ezt kéne eldönteni, hogy melyik, ami helyi hagyománynak, helyi szokásnak megfelelő. A
másik  pedig,  hogy  kinek  van  hozzátartozója,  kinek  nincs?  Mi  az,  amit  el  tudunk  mozdítani,
engedik-e elmozdítani?

Dr.  Marjanucz  László  elnök: Az  egyházakat  kéne  megkérdeni,  a  szerbet,  mert  ezeknek  a
kereszteknek ott van a helye. Ez ott van ihletett környezetben, annak a világnak egy másik vetületét
mutatja. Ez egy materiális kultúra, de szellemi, spirituális világot jelenít meg.Velük kéne felvenni a
kapcsolatot,  és  elmondani  ezt  a  kérésünket,  hogy  értékes  sírkeresztek  vannak  a  temetőben,
mindenféle vallásból valók, és ebből szeretnénk egy kőtárat létrehozni, ami értékmegőrzés és lehet
egy turisztikai látványosság. Varga Gábor ki fog hozni egy néprajzos szemináriumi csoportot, hogy
nézze meg milyen volt valamikor az ortodox temetkezési szokás, amit ezek a keresztek tükröznek.

Farkas Jánosné helyi lakos, volt polgármester: Szerintem ezt ők úgy is tekinthetik, mint egy
nemes gesztust.

Dr. Marjanucz László elnök: Ennek lesz pénzügyi vonatkozása is. Jó, akkor ezt lezárhatjuk azzal,
hogy ezt is szeretnénk összevontan, a kőtár létesítésével. Ez hosszabb idő fog igénybe venni. De a
gondolatot  a  bizottság  elfogadja,  hogy  ezt  szeretnénk  értékké  nyilvánítani,  és  amikor
megteremtődnek  a  feltételek,  teljesülnek,  akkor  visszatérünk  rá.  Kati  ezzel  neked  lesz  dolgod
jórészt, meg én is utánanézek, temető bejárást kell szerveznem. Itt azt kell írni, hogy elfogadtuk a
felvetést és további egyeztetés szükséges ahhoz, hogy teljesüljenek az értékké nyilvánítás feltételei.

A Települési Értéktár Bizottság 4 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az
alábbi határozatot hozta:
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8/2015. (X. 15.) MCSTÉBH
Tárgy: Temetői kőkeresztek értékké nyilvánítása, kőtár létrehozása

HATÁROZAT

Magyarcsanád Települési Értéktár Bizottsága befogadja atemetői kőkeresztek értékké
nyilvánítására,  kőtár  létesítésére  tett javaslatot.  A Bizottság megállapítja,  hogy az
értékké nyilvánításhoz további egyeztetés szükséges. 
Kéri  a  javaslattevőt,  hogynevezze  meg,  mely  kőkeresztekethelyi  értékké
nyilvánítását  javasolja,  illetvekőtár  létrehozása  esetén  tegyen  javaslatot  annak
helyére.

A Bizottság  felkéri  továbbá  elnökét,  hogy a  kőkeresztek  helyszíni  megtekintését
szervezze  meg  és  nyújtson  segítséget  az  értékké  nyilvánítandó  kőkeresztek
kiválasztásában.

Felelős: Dr. Marjanucz László elnök
Határidőértelem szerint 

A határozatról értesítést kap:
- Dr. Marjanucz László 6722 Szeged, Egyetem utca 2.
- Árgyelán Diána 6932 Magyarcsanád, Állomás u. 12.
- Lánczné Miklós Katalin 6932 Magyarcsanád, Fő utca 30.
- Tóvizi Béláné 6932 Magyarcsanád, Dózsa Gy. u. 48.
- Túri András Istvánné 6932 Magyarcsanád, Nicolae B. u. 6.
- Farkas Jánosné 6932 Magyarcsanád, Széchenyi u. 64.
- Irattár

Farkas Jánosné helyi lakos, volt polgármester: A múltkori alkalommal arról is beszéltünk, hogy a
vámőrház és a hídfő a vámőrház is ott van a szekeres hídnál. Az volt Csongrád Megye első vasbeton
szerkezetű alapra épült hídja, amit Dr. S. Szilárd tervezett, tehát azért gondoltuk, hogy ez is egy
fontos dolog. Erről készültek a fényképek, tulajdoni lapot is mellékeltem. Egy ilyen kicsi térkép
melléklet is van.Van hivatalos térképszelvény is, és volt egy magyarcsanádi kiadvány, amiből van
ez másolva, ami azt mutatja, hogy Magyarcsanád és Apátfalva közigazgatási határánál megy át ez a
híd a Maroson. Ez a Körös-maros Nemzeti Park területe mellett.

Dr. Marjanucz László elnök: Igen, ez is nagyon jó, Apátfalván lokálpatrióták szívesen emlegetik, 
de Apátfalvának semmi köze hozzá, ez magyarcsanádi.

Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Ez gyakorlatilag tanya?

Farkas Jánosné helyi  lakos,  volt  polgármester: Így van.  Ott  laktak.  Először  bérlőként,  utána
tulajdonosként.

Dr. Marjanucz László elnök: Ez magántulajdon, erre is emlékszem. Most is magántulajdonban
van?

Farkas Jánosné helyi lakos, volt polgármester: Igen.

Dr. Marjanucz László elnök: Akkor itt is hasonló a helyzet, mint az ortodox szokásokkal, itt is az
emlék  az,  ami  hozzátapad,  azt  fogjuk  ápolni,  őrizni.  Ez  így  együtt  emlék.  A hídnak  van  egy
technikatörténeti vonatkozása, abból mondjuk nem látszik csak a hídfő.
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Farkas  Jánosné  helyi  lakos,  volt  polgármester: És  a  pillérek.  Amint  megépül  az  új  híd,  a
pilléreket le fogják bontani, mert az a víz áramlás szempontjából negatívan befolyásolná árvízkor.

Dr. Marjanucz László elnök: A pillért nem fogják beépíteni a következő hídba.

Farkas Jánosné helyi lakos, volt polgármester: Nem, de én arra gondoltam, bíztam benne, hogy
hamarabb megépül ez a híd, hogy a hídpillér tégláiból vagy köveiből nem hagytuk volna, hogy
elvigyék, és lehetne olyat, hogy egy kis emlékhelyet egy kis hidat építeni.

Dr. Marjanucz László elnök: Azt mondod, hogy le fogják bontani ezt a pillért?

Farkas Jánosné helyi lakos, volt polgármester: Tudom, biztosra. Végig ott voltam mindenféle 
megbeszélésen, tárgyaláson, konferencián. Ezt teljesen le fogják bontani. A hídfő marad, azért is 
helyeztük ki 2010-ben az emléktáblát oda. A hídfő biztos megmarad, de a hídkő két oldalán, ami 
kitámasztotta a hídfőt, hatalmas kövek voltak, már azt is széthordták.

Dr. Marjanucz László elnök: Ez így együtt a pillérrel lett volna jó. Ezt nem tudják semmiképpen 
megóvni?

Farkas Jánosné helyi lakos, volt polgármester: Nem, más az elsődleges szempont. Modellezték, 
hogy amikor árvíz van, az milyen akadályt jelent. Ott megmaradnak a hídpillérek és 100 méterrel 
feljebb az új pillérek vannak, az új hídnak a pillérei.

Dr. Marjanucz László elnök: Tehát a hidat 100 méterrel feljebb építenék.

Farkas  Jánosné  helyi  lakos,  volt  polgármester:Az  pontosan  ott  van,  ahogy  lemegyünk  a
homokkitermelőhöz, a köves út folytatásában, pontosan ott fog átmenni a Maroson, de nem ott fog
kezdődni a híd, hanem a rávezető töltésszakaszról egy jobbra kanyarodó ívvel fog átmenni a másik
oldalra. Gyönyörűen fog kinézni. 

Dr. Marjanucz László elnök: Mikor lesz kész?

Farkas Jánosné helyi lakos, volt polgármester: 2020-ig ígérik.

Dr. Marjanucz László elnök: Ez EU-s pénzen lenne, ugye?

Farkas Jánosné helyi lakos, volt polgármester: Igen.

Dr. Marjanucz László elnök: A románok támogatják?

Farkas Jánosné helyi lakos, volt polgármester: Most már nagyon.

Dr.  Marjanucz  László  elnök: Akkor  úgy  tűnik,  a  pillérről  van  fotó,  azt  majd  így  tudjuk
megörökíteni, de a partfal, a hídfő marad.

Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző:A tulajdonos nem adná el esetleg?

Dr. Marjanucz László elnök: Ezt szerintem el is lehet fogadni, kérem szavazzunk.

A Települési Értéktár Bizottság 4 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az
alábbi határozatot hozta:
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9/2015. (X. 15.) MCSTÉBH
Tárgy: Vámőrház és a hídfő értékké nyilvánítása

HATÁROZAT

Magyarcsanád Települési Értéktár Bizottsága befogadja avámőrház és hídfő értékké
nyilvánítására tett javaslatot és azt helyi értéknek nyilvánítja.

Felelős: Dr. Marjanucz László elnök
Határidőértelem szerint 

A határozatról értesítést kap:
- Dr. Marjanucz László 6722 Szeged, Egyetem utca 2.
- Árgyelán Diána 6932 Magyarcsanád, Állomás u. 12.
- Lánczné Miklós Katalin 6932 Magyarcsanád, Fő utca 30.
- Tóvizi Béláné 6932 Magyarcsanád, Dózsa Gy. u. 48.
- Túri András Istvánné 6932 Magyarcsanád, Nicolae B. u. 6.
- Farkas Jánosné 6932 Magyarcsanád, Széchenyi u. 64.
- Irattár

Dr.  Marjanucz  László  elnök:  A negyedik  javaslat  a  Kun-kereszt  helyi  értékké  nyilvánítására
érkezett.  A javaslat  megfelel  az  előírásnak.  Kérdés,  vagy észrevétel  van-e  ezzel  kapcsolatban?
Nincs. Javaslom, hogy ezt is vegyük nyilvántartásba.

A Települési Értéktár Bizottság 4 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az
alábbi határozatot hozta:

10/2015. (X. 15.) MCSTÉBH
Tárgy: Kun-kereszt helyi értékké nyilvánítása

HATÁROZAT

Magyarcsanád Települési Értéktár Bizottsága  befogadja aKun-kereszt helyi értékké
nyilvánítására tett javaslatot és azt helyi értéknek nyilvánítja.

Felelős: Dr. Marjanucz László elnök
Határidőértelem szerint 

A határozatról értesítést kap:
- Dr. Marjanucz László 6722 Szeged, Egyetem utca 2.
- Árgyelán Diána 6932 Magyarcsanád, Állomás u. 12.
- Lánczné Miklós Katalin 6932 Magyarcsanád, Fő utca 30.
- Tóvizi Béláné 6932 Magyarcsanád, Dózsa Gy. u. 48.
- Túri András Istvánné 6932 Magyarcsanád, Nicolae B. u. 6.
- Farkas Jánosné 6932 Magyarcsanád, Széchenyi u. 64.
- Irattár

Dr. Marjanucz László elnök: Ez a négy érték volt, ebből hármat elfogadtunk, egynél pedig muszáj
további  egyeztetéseket  folytatni.  Nekem  nincs  egyéb  hozzáfűzni  valóm,  a  tisztelt  bizottsági
tagoknak van-e egyéb hozzáfűzni valója? Nincs. Akkor ezt a napirendet lezárhatjuk.
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2.Napirendi pont
Egyebek

Lánczné Miklós Katalin bizottsági tag: Tudomásul vettük Árgyelán Diána lemondását. 

Dr. Marjanucz László elnök: Igen, Árgyelán Diána lemondását a bizottság tudomásul vette. A 
bizottság javasolja Farkas Jánosnét a képviselő-testületnek a bizottság tagjává megválasztani.

Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Képviselő-testületet a javaslatról tájékoztatni fogjuk, 
várhatóan a következő ülésen döntés születik róla.

A Települési Értéktár Bizottság 4 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az
alábbi határozatot hozta:

11/2015. (X. 15.) MCSTÉBH
Tárgy: Javaslat bizottság tagjává történő megválasztásra

HATÁROZAT

Magyarcsanád  Települési  Értéktár  Bizottsága  Árgyelán  Diána  bizottsági  tagságról
történő lemondását tudomásul vette. Helyette javasolja a bizottság tagjává a képvi-
selő-testületnek Farkas Jánosné 6932 Magyarcsanád, Széchenyi u. 64. szám alatti la-
kos megválasztani.

Felelős: Dr. Marjanucz László elnök
Határidő: értelem szerint 

A határozatról értesítést kap:
- Farkas János polgármester helyben
- Nyergesné Kovács Erzsébetjegyző helyben
- Dr. Marjanucz László 6722 Szeged, Egyetem utca 2.
- Árgyelán Diána 6932 Magyarcsanád, Állomás u. 12.
- Lánczné Miklós Katalin 6932 Magyarcsanád, Fő utca 30.
- Tóvizi Béláné 6932 Magyarcsanád, Dózsa Gy. u. 48.
- Túri András Istvánné 6932 Magyarcsanád, Nicolae B. u. 6.
- Irattár

Dr. Marjanucz László elnök: Megkérdezem kíván-e még valaki szólni egyebek között. Mivel nem
az ülést 14 óra 50 perckor bezárom.

k.m.f.t.

Dr. Marjanucz László Lánczné Miklós Katalin
elnök jegyzőkönyv-hitelesítő
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