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1/260-1/2011/I.     Tárgy:  Marosvári Attila  alpolgármester 
Ea: N. Erki-Kis Beáta      tájékoztatója   az  előző ülés óta  
        történt fontosabb tárgyalásokról, 
        eseményekről.  
 

 
Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete  
 
M a k ó 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A fontosabb tárgyalásokról, eseményekről az alábbi tájékoztatást adom: 
 
2011. február 9. (szerda) 
 
Egy szegedi cég ügyvezetőjével tárgyaltam a cég által Makón tervezett beruházás 
előkészületeiről. 
 
2011. február 10. (csütörtök) 
 
Délelőtt Szegeden a Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Program Konzorciumi Tanácsa ülésén 
vettem részt, ahol a munkaszervezet beszámolója mellett áttekintettük a pályázatok 
kidolgozásának helyzetét is. 
 
Délután a Makói Kistérség Többcélú Társulása mint Fejlesztési Tanács, majd a Makói Kistérség 
Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa és Jegyzői Kollégiuma soros ülésén voltam jelen, 
ahol – többek között – elfogadásra került a társulás 2011. évi költségvetése. Ezt követően 
ülésezett a Makó és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa, 
majd a Makó-Térségi Víziközmű Kft. taggyűlése, ahol a cég középtávú stratégiájáról volt szó, 
különös tekintettel a térségi szennyvízberuházásra. 
Késő délután ülést tartott a Makó város és térsége szennyvízcsatornázásának és 
szennyvíztisztításának megvalósítására létrejött önkormányzati társulás társulási tanácsa is, 
melynek ülésén szintén részt vettem. 
 
2011. február 11. (péntek) 
 
A MATERM Kft. taggyűlésén vettem részt, ahol áttekintettük a makói termálprojekt 
megvalósításának aktuális kérdéseit. Az ülésen jelen volt Dr. Szalai Zsolt, a projekt banki 
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finanszírozását végző DRB Bank igazgatósági elnöke, akivel a finanszírozást illető még nyitott 
kérdésekről tárgyaltunk és jutottunk egyezségre. 
 
2011. február 12. (szombat) 
 
Mórahalmon részt vettem a Bánát-Triplex Confinium Korlátolt Felelősségű Európai Területi 
Együttműködési Csoportosulás (EGTC) elnökségi ülésén, ahol – többek között – a társulásnak 
a Magyarország-Szerbia IPA-programra beadni tervezett pályázatairól esett szó. Az ülésen 
meghívottként jelen volt Barsiné Pataki Etelka, az Európai Unió Duna-stratégiájával összefüggő 
kormányzati tevékenység irányításáért felelős kormánybiztos, akivel a Duna-stratégia 
térségünket érintő kérdéseiről és a programban való részvétel lehetőségeiről tárgyaltunk. 
 
Este a Makói Oktatási Központ Erdei Ferenc (Návay Lajos) Tagintézménye szalagavató bálján 
képviseltem az önkormányzatot. 
 
2011. február 14. (hétfő) 
 
Kovacsics Imrével és a KEVIÉP képviselőivel tárgyaltunk a fürdőberuházást érintő 
belsőépítészeti munkákkal kapcsolatos kérdésekről. 
 
2011. február 15. (kedd) 
 
A képviselő-testület soros ülésén vettem részt, ahol többek között elfogadtuk az önkormányzat 
2011. évi költségvetését. 
 
2011. február 16. (szerda) 
 
Egy makói vállalkozóval tárgyaltam az ipari parkban történő telekvásárlás feltételeiről.  
Délután polgármester úrral részt vettünk a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 
makói szervezetének vezetőségi ülésén, ahol az önkormányzat és a helyi vállalkozások 
együttműködésének lehetőségeiről is szó esett. 
 
2011. február 17. (csütörtök) 
 
Budapesten egy logisztikai cég vezetőivel tárgyaltam az ipari parkban történő telekvásárlás és 
beruházás részletkérdéseiről. 
 
Délután az NFÜ és a Környezetvédelmi Fejlesztési Igazgatóság (KÖFI) képviselőivel a Makó-
térségi Ivóvízminőség-javító Program pályázatához szükséges, már elkészült Részletes 
Megvalósíthatósági Tanulmányról (RMT), és a beadandó pályázatról egyeztettünk. 
 
2011. február 18. (péntek) 
 
Reggel a Makó-Térségi Víziközmű Kft. taggyűlésén vettem részt, ahol ismét a cég középtávú 
stratégiájáról volt szó, különös tekintettel a térségi szennyvízberuházásra. Ezt követően 
ülésezett a Makó város és térsége szennyvízcsatornázásának és szennyvíztisztításának 
megvalósítására létrejött önkormányzati társulás társulási tanácsa, ahol a társulás költségvetése 
került jóváhagyásra. 
 
Délután részt vettem a Hagymáért Alapítvány kuratóriumi ülésén, ahol a hagymafesztivál 
megrendezésének lehetőségeiről folyt egyeztetés. 
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Este az önkormányzat képviseletében jelen voltam a József Attila Gimnázium gombavató 
bálján az Erdei János Sportcsarnokban. 
 
2011. február 21. (hétfő) 
 
Dr. Polner Eörs úrral, a Csongrád Megyei Kormányhivatal főigazgatójával egyeztettem a makói 
földhivatalnak és az ÁNTSZ-irodának az épülő közhivatalok házában történő elhelyezésével 
kapcsolatos kérdésekről. 
 
2011. február 22. (kedd) 
 
A Duna-Döner Kft. tulajdonosaival tárgyaltam a makói üzem termeléséről, a foglakoztatás 
helyzetéről, ütemezéséről. 
 
Délután a Csongrád Megyei Területfejlesztési Tanács soros ülésén voltam jelen, ahol többek 
között elfogadásra került a tanács 2011. évi költségvetése. 
Ezt követően a fürdőfejlesztés belsőépítészeti munkáit érintő kooperációs megbeszélésen 
vettem részt polgármester úr társaságában. 
 
2011. február 23. (szerda) 
 
Budapesten tárgyaltam Szőke József Tibor úrral, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. műszaki 
vezérigazgató-helyettesével a szennyvízberuházás kapcsán a Magyar Közút kezelésében lévő 
utak burkolat-helyreállításával kapcsolatos kérdésekről. 
 
Délután részt vettem a Makó és Térsége Víziközmű Társulat Intéző Bizottsági ülésén, ahol a 
társulatot érintő aktuális kérdések kerültek megvitatásra. 
Ezt követően a városban működő történelmi egyházak és pártok képviselőivel egyeztettük a 
március 15-i nemzeti ünnep tervezett programját. 
 
2011. február 24. (csütörtök) 
 
Egy autóipari beszállító cég képviselőjével tárgyaltam az ipari parki betelepülés lehetőségéről. 
Ezt követően egy makói vállalkozás vezetőjével tárgyaltam szintén az ipari parkhoz kötődő 
elképzeléseiről. 
 
2011. február 25. (péntek) 
  
A Bükki Bánya Kft. képviselőjével tárgyaltam a városrehabilitációs pályázatunkhoz kötődő 
kivitelezési munkájuk finanszírozásáról, a munkaterület-átadással összefüggő kérdésekről. 
 
2011. február 28. (hétfő) 
 
Torday Csaba közbeszerzési szakértővel folytattunk megbeszélést a fürdőberuházáshoz 
kapcsolódó kérdésekről. 
 



 

HUNGARY   6900   MAKÓ,   SZÉCHENYI TÉR   22.   TEL.:   +36-62-511-811     FAX: +36-62-511-801      E-MAIL:    MAROSVARI@MAKO.HU      WWW.MAKO.HU 

4

2011. március 1. (kedd) 
 
Kovacsics Imrével tárgyaltunk a fürdőberuházáshoz kötődő kérdésekről, majd polgármester 
úrral fogadtuk John Pares urat, a Givaudan Hungary Kft. ügyvezető igazgatóját és Karkas 
Mihály gyárvezető urat, akikkel a beruházás helyzetéről és a március 3-ára tervezett 
alapkőletételi ünnepség forgatókönyvéről egyeztettünk.  
 
Délután a Nabucco-gázvezeték előkészítésén dolgozó Olajterv Fővállalkozó és Tervező Zrt. 
projektvezetőjével, Skáfár Istvánnal egyeztettem a tervezett beruházáshoz kapcsolódó makói 
telephely kialakításának lehetőségeiről. Ezt követően Szatmári Szabolcs úrral, a Hunguest 
Hotels Hungary műszaki és fejlesztési vezérigazgató-helyettesével és vezető munkatársaival 
folytattam megbeszélést a város fürdővel és a fürdőhöz kötődő turisztikai fejlesztési 
elképzeléseiről. 
 
2011. március 2. (szerda) 
 
A Makó és Térsége Víziközmű Társulat Intéző Bizottsági ülésén vettem részt, ezt követően a 
képviselő-testület rendkívüli ülésén voltam jelen. 
 
2011. március 3. (csütörtök) 
 
Dr. Dobó László úrral, a Duna-Döner Kft-ben tulajdonnal rendelkező Dél-Alföldi Regionális 
Fejlesztési Zrt. vezérigazgatójával és Molnár Levente befektetési igazgatóval tárgyaltam a kft. 
számára nyújtott munkahelyteremtési támogatási konstrukcióról. 
Ezt követően a Givaudan Hungary Kft. makói gyára alapkőletételi ünnepségén voltam jelen, 
amelyen részt vett Gilles Andrier, az anyacég elnök-vezérigazgatója, Christian Mühlethaler, 
Svájc magyarországi nagykövete és Dr. Becsey Zsolt, a Nemzetgazdasági Minisztérium 
külgazdaságért felelős helyettes államtitkára. 
 
2011. március 4. (péntek) 
  
Budapesten a termálprojekt pénzügyi finanszírozását biztosító DRB Bank vezetőivel, valamint a 
projektben érintett társaságok vezetőivel tárgyaltam a projektet érintő pénzügyi kérdésekről.  
 
2011. március 7. (hétfő) 
 
Szőke József Tibor úrral, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. műszaki vezérigazgató-helyettesével 
és Székely Tamás Csongrád megyei igazgatóval tárgyaltunk a szennyvízberuházás kapcsán 
érintett állami kezelésű utak helyreállításának előírásairól. 
 
2011. március 8. (kedd) 
 
Egy makói vállalkozás vezetőjével tárgyaltam az ipari parki tervezett beruházásához kötődő 
kérdésekről, majd Reith Imre úrral, az ASA Hódmezővásárhely Köztisztasági Kft. ügyvezető 
igazgatójával egyeztettem a makói komposztálótelep engedélyéhez előírt beruházások 
finanszírozásáról és megvalósításáról. 
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2011. március 9. (szerda) 
 
Vízhányó Ferenc úrral, a Csongrád Megyei Közgyűlés alelnökével tárgyaltam a várost és a 
megyét érintő kérdésekről. 
 
2011. március 10. (csütörtök) 
 
A fürdőberuházáshoz kapcsolódóan koordinációs megbeszélést tartottunk a kivitelező Keviép 
Zrt. és a műszaki ellenőr részvételével. Ezt követően a távhő-projektben érintett gazdasági 
társaságok részvételével folytattunk egyeztetést. Ezután aláírásra kerültek a projekt 
lebonyolításához kapcsolódó szerződések, amelyek a hitel folyósításához a finanszírozó bank 
számára szükségesek. 
 
Késő délután jelen voltam a képviselő-testület rendkívüli ülésén. 
 
2011. március 11. (péntek) 
 
Ülést tartott a Makói Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa és Jegyzői 
Kollégiuma, melyen részt vettem. Ezt követően Kovacsics Imrével folytattunk tárgyalást az új 
fürdő tervezett üzemeltetésével kapcsolatos kérdésekről. 
 
2011. március 15. (kedd) 
 
Részt vettem és polgármester úr társaságában az önkormányzat nevében koszorút helyeztem el 
a nemzeti ünnep tiszteletére a Kossuth-szobor előtt rendezett központi városi ünnepségen. 
 
2011. március 16. (szerda) 
 
Jelen voltam a Makó város és térsége szennyvízcsatornázásának és szennyvíztisztításának 
megvalósítására létrejött Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa ülésén, ahol jóváhagyásra 
került a Makó város szennyvízcsatornázása a kapcsolódó Apátfalva és Magyarcsanád 
településekkel együtt tárgyú közösségi értékhatár szerinti nyílt közbeszerzési eljárás ajánlati 
felhívása. Ezt követően Kovacsics Imrével tárgyaltunk a fürdő üzemeltetéséről, majd a 
MATERM Kft. vezetőivel tekintettük át a termálprojekt műszaki tartalmát, különös tekintettel a 
fürdő várható hőigényére. 
 
2011. március 17. (csütörtök) 
 
A fürdőépítéssel kapcsolatos kooperációs megbeszélésen voltam jelen, ahol a műszaki ellenőrök 
társaságában a KEVIÉP projektvezetőivel tekintettük át a kivitelezés állását, valamint a 
kivitelezést érintő aktuális kérdésekről egyeztettünk.  
 
2011. március 18. (péntek) 
 
Budapesten a DRB Banknál aláírtam azokat a finanszírozási szerződéseket, amelyek a 
termálprojekt lebonyolításához a MATERM Kft. számára szükségesek, és amelyek lehetővé 
teszik, hogy a projekt az új fűtési idény megkezdésére befejeződhessen. 
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2011. március 22. (kedd) 
 
Balla Iván úrral, a Tisza-Marosszögi Vízgazdálkodási Társulat igazgatójával és munkatársaival 
tárgyaltam az általuk koordinált közmunkaprogram Makót érintő munkáiról, annak szervezési 
kérdéseiről. Ezt követően Orosházán részt vettem a Délkelet-Alföldi Regionális 
Hulladékgazdálkodási Rendszer (DAREH) létrehozására alakított önkormányzati társulás 
elnökségi ülésén majd taggyűlésén. 
 
Kérem tájékoztatóm elfogadását. 
 
 
 
Makó, 2011. március 23. 
 
 
 
         Marosvári Attila 
          alpolgármester 


