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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november hó 14. napján, a 
Városháza I. emeleti nagytermében megtartott 24. – rendkívüli, nyílt – ülés jegyzőkönyve.  
 
 
Jelen vannak: Farkas Éva Erzsébet polgármester, Czirbus Gábor, Gáspár Sándor, Dr. 
Hadik György, Kádár József, Kovács Sándor, Marosvári Attila, Dr. Sánta Sándor, Toldi 
János, Dr. Török Miklós, Weszelyné Véghseő Henriett Mária, Zeitler Ádám települési 
képviselők. 
 
Jelen van továbbá: Dr. Bánfi Margit jegyző  
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Nagy tisztelettel köszöntöm elsőként képviselő 
társaimat, a képviselő-testület kültagjait a mai rendkívüli testületi ülésünkön. Köszöntöm a 
megjelent osztály- és irodavezetőket, intézményvezetőket, cégvezetőket, a sajtó megjelent 
képviselőit, az érdeklődőket. Külön tisztelettel szeretném köszönteni a televízió képernyői 
előtt ülő makói polgárokat is. 
 
A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a 12 települési képviselő közül jelen van 12 fő. A 
megjelenési arány 100 %-os. A megjelenés alapján megállapítom, hogy az ülés 
határozatképes, az ülést megnyitom. A Szervezeti és Működési Szabályzat 18. § (1) 
bekezdés c.) pontja alapján felkérem Kovács Sándor és Gáspár Sándor települési 
képviselőket a mai ülésünk jegyzőkönyvének hitelesítésére. Megkérdezem elvállalják-e.  
 
Kovács Sándor és Gáspár Sándor a feladatot vállalják.  
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Megállapítom, hogy mai ülésünk jegyzőkönyvének 
hitelesítői Kovács Sándor és Gáspár Sándor települési képviselők.  
 
Tisztelt Képviselő-testület! Kedves jelenlévők! A mai rendkívüli ülésünk összehívását a 
tegnapi napon kiküldött előterjesztésekben történő halaszthatatlan döntések indokolták. 
Javaslatot teszek a mai ülésünk napirendjeire.  
 
1. A képviselő-testület állandó  bizottságai kültagjainak eskütétele 
2. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési 

Szabályzatának módosítása 
3. Munkaterv módosítása 
4. Makó Város Önkormányzata és a helyi nemzetiségi önkormányzatok közötti 

együttműködési megállapodások felülvizsgálata 
5. Nemzetiségi önkormányzatok helyiséghasználata 
6. Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetőjének visszahívása 
7. Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetőjének megbízása  
8. Makói Városfejlesztő Kft. ügyvezetőjének visszahívása 
9. Makói Városfejlesztő Kft. ügyvezetőjének megbízása 
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10. Makó Városi Kulturális - Közművelődési Nonprofit Kft. ügyvezetőjének 
visszahívása 

11. Makó Városi Kulturális - Közművelődési Nonprofit Kft. ügyvezetőjének 
megbízása  

12. Makói Városi Televízió Nonprofit Kft. ügyvezetőjének visszahívása 
13. Makói Városi Televízió Nonprofit Kft. ügyvezetőjének megbízása 
14. Egyesített Népjóléti Intézmény intézményvezetői megbízásának visszavonása 
15. Makó és Térsége Szennyvízcsatornázási Társulással bérleti szerződés megkötése 
16. Megállapodás a Makó-Térségi Vízközmű Kft.-vel szolgalmi jog gyakorlásáról 
17. Makó és Térsége Turisztikai Egyesület helyiségbérlet iránti kérelme 
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! Megkérdezem, hogy 
van-e kérdés, észrevétel a napirenddel kapcsolatban?  
 
Kérdés, észrevétel nem hangzott el.   
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Kérem, szavazzunk a napirendről!  
 
A képviselő-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozza:  
 
399/2014. (XI. 14.) MÖKT h. 
Tárgy: A képviselő-testület 2014. november 14-i rendkívüli ülésének napirendje. 
 

H A T Á R O Z A T 
 
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november 14-i rendkívüli ülésének 
napirendjét az alábbiak szerint határozza meg: 
 
Előterjesztések:  
 
1. A képviselő-testület állandó bizottságai kültagjainak eskütétele 
2. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési 

Szabályzatának módosítása 
3. Munkaterv módosítása 
4. Makó Város Önkormányzata és a helyi nemzetiségi önkormányzatok közötti 

együttműködési megállapodások felülvizsgálata 
5. Nemzetiségi önkormányzatok helyiséghasználata 
6. Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetőjének visszahívása 
7. Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetőjének megbízása  
8. Makói Városfejlesztő Kft. ügyvezetőjének visszahívása 
9. Makói Városfejlesztő Kft. ügyvezetőjének megbízása 
10. Makó Városi Kulturális - Közművelődési Nonprofit Kft. ügyvezetőjének 

visszahívása 
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11. Makó Városi Kulturális - Közművelődési Nonprofit Kft. ügyvezetőjének 
megbízása  

12. Makói Városi Televízió Nonprofit Kft. ügyvezetőjének visszahívása 
13. Makói Városi Televízió Nonprofit Kft. ügyvezetőjének megbízása 
14. Egyesített Népjóléti Intézmény intézményvezetői megbízásának visszavonása 
15. Makó és Térsége Szennyvízcsatornázási Társulással bérleti szerződés megkötése 
16. Megállapodás a Makó-Térségi Vízközmű Kft.-vel szolgalmi jog gyakorlásáról 
17. Makó és Térsége Turisztikai Egyesület helyiségbérlet iránti kérelme 
 
 
Erről értesítést kap:  

- Makó város polgármestere 
- Makó város jegyzője 

 
 
1. napirend 
A képviselő-testület állandó  bizottságai kültagjainak eskütétele 
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! A Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 40. § (1) bekezdése alapján a 
képviselő-testület bizottságának nem képviselő tagja a megválasztását követően a 
képviselő-testület előtt - a képviselőre irányadó szöveggel - esküt tesz, és erről okmányt ír 
alá. A képviselő-testület 2014. október 30-án megtartott rendkívüli ülésén 5 bizottsági 
kültag letette esküjét, azonban 5 kültagunk még nem rendelkezik esküvel, melyre a 
következőkben fog sor kerülni. Kérem az állandó bizottságok jelenlévő kültagjait, 
fáradjanak középre a mikrofonhoz és mondják utánam az eskü szövegét! Az „én” 
elhangzása után mindenki a saját nevét mondja. Az esküt tevő az eskü végén az „Isten 
engem úgy segéljen” szöveget meggyőződése szerint mondja vagy ne mondja.  
 
„Én, (eskütevő neve) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz 
és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is 
megtartatom; bizottsági tagsági tisztségemből eredő feladataimat Makó város fejlődésének 
előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára 
gyakorlom. Isten engem úgy segéljen!” 
 
 
2. napirend 
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosítása 
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! Makó Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete a 21/2014. (X.30.) önkormányzati rendeletével alkotta 
meg Szervezeti és Működési Szabályzatát. Az SZMSZ 9. pontja a jegyző, és az aljegyzőre 
vonatkozó szabályokat tartalmazza, azonban tisztségük egyidejű betöltetlensége esetén a 
helyettesítés szabályozása magában az SZMSZ-ben nem került meghatározásra. A 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény értelmében a jegyzői és az aljegyzői 
tisztség egyidejű betöltetlensége, illetve tartós akadályoztatásuk esetére - legfeljebb hat 
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hónap időtartamra a szervezeti és működési szabályzat rendelkezik a jegyzői feladatok 
ellátásának módjáról. Javaslom, hogy ennek megfelelően tisztségük egyidejű 
betöltetlensége, illetve tartós akadályoztatásuk  esetén történő helyettesítés a képviselő-
testület SZMSZ-ében is kerüljön szabályozásra oly módon, hogy ez esetben – legfeljebb 
hat hónap időtartamra - a jegyzőt a Jegyzői Iroda vezetője helyettesítse. Kérdés, észrevétel 
van-e? Dr. Török Miklósé a szó.  
 
Dr. Török Miklós települési képviselő: Azért kértem szót, mert áttanulmányoztam a 
tervezetet, nyilván ez egy technikai jellegű dolog. Az önkormányzat feje a polgármester, a 
hivatalnak pedig a szíve a jegyző. Kérem a képviselő társaimat, hogy erre a szívre 
vigyázzunk.  
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Köszönöm szépen, megszívleljük a szív kérdését. 
További észrevétel, kérdés van-e?  
 
Kérdés, észrevétel nem hangzott el.  
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Kérem, szavazzunk a rendeletről!  
 
A képviselő-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
következő rendeletet alkotja: 
 

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
23/2014.(XI.17.) önkormányzati rendelete 

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

21/2014. (X.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 
3.napirend 
Munkaterv módosítása 
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény módosításával megszűnt a költségvetési koncepció 
elkészítésének és beterjesztésének, mind a féléves, háromnegyed éves gazdálkodásról 
szóló tájékoztatás benyújtásának a kötelezettsége, mely a képviselő testület 
munkatervében az októberi ülésre volt tervezve. Továbbá a főépítész tájékoztatója a 
munkatervben a novemberi ülésre van betervezve. Csernyus Lőrinc Ybl-díjas építészt a 
2014. szeptember 24-én megtartott rendes ülésén bízta meg a testület a főépítészi 
feladatok ellátására.  Javasolom a 2014. évi munkaterv módosítását akként, hogy a 
képviselő-testület a decemberi napirendjei közé vegye fel a 2014. évi költségvetésének 
háromnegyed éves teljesítéséről szóló tájékoztatót, a 2015. évi költségvetés koncepciót, és 
az eredetileg novemberre tervezett főépítészi tájékoztatót, tekintettel arra, hogy a 
megbízása óta rövid idő telt el. Kérdés, észrevétel van-e? Dr. Bánfi Margit jegyző asszonyé 
a szó.  
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Dr. Bánfi Margit jegyző: Tisztelt Képviselő-testület! Azt kérem, hogy a határozati 
javaslat 4. pontját a 2015. évi koncepciót ne vegye fel a képviselő-testület a napirendek 
közé. Ebben az időszakban már részben a költségvetés előkészítése zajlik, maga a 
koncepció ezen már nem segít annyit, mint amikor október, illetve november 
hónapokban megtörténik, illetve a választás késői időpontja miatt ennek tökéletes 
előkészítésére már nincs mód. Köszönöm.  
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Köszönjük. Van-e még kérdés, észrevétel ezzel 
kapcsolatban?  
 
Kérdés, észrevétel nem hangzott el.  
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Kérem, jegyző asszony által elmondottak szerint 
szavazzunk!  
 
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodás 
mellett a következő határozatot hozza:  
 
400/2014. (XI. 14.) MÖKT h. 
Tárgy: Munkaterv módosítása 
 

H A T Á R O Z A T 
 
 
 
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi munkatervét az alábbiak 
szerint  módosítja: 
  
A Képviselő-testület  a decemberi ülés napirendjei közé felveszi:  
  
3. Tájékoztató Makó Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének 
háromnegyed éves teljesítéséről  
Előadó: polgármester  
  
4. Főépítész tájékoztatója a rendezési tervek hatályosulásáról, tapasztalatairól  
(a főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX.15.) Korm. Rendelet 8. § b) pontja 
alapján) 
Előadó: városi főépítész 
  
  
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a változás átvezettetéséről 
gondoskodjon. 
  
A Képviselő-testület munkaterve egyebekben változatlan marad. 
  
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
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A képviselő-testület a határozat végrehajtásáról tájékoztatást nem kér. 
  
Erről értesítést kap: 
- Makó város polgármestere 
- Makó város jegyzője 
- Irattár 
 
 
4.napirend 
Makó Város Önkormányzata és a helyi nemzetiségi önkormányzatok közötti 
együttműködési megállapodások felülvizsgálata 
 
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! A nemzetiségek jogairól 
szóló 2011. évi CLXXIX. törvény szerint a helyi önkormányzat a helyi nemzetiségi 
önkormányzat részére biztosítja az önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeit, 
továbbá gondoskodik a működéssel kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátásáról. Ennek 
részletszabályait az együttműködési megállapodások tartalmazzák, ezt az előterjesztések 
mögött csatolva olvashatták a képviselők és tanulmányozhatták. Ezen törvény 
rendelkezése alapján a helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzatok közötti 
megállapodást évente, általános választás esetén az alakuló ülést követő harminc napon 
belül felül kell vizsgálni. Esetünkben tehát a felülvizsgálat határideje indokolja a soron 
kívüli tárgyalást, hiszen az alakuló ülés október 23-án volt. A határidő így 2014. november 
23., a rendes ülés időpontja november 26. szerda lesz. Tekintettel arra, hogy a törvényben 
előírtaknak az önkormányzat eleget tesz, továbbá évente működési támogatást is biztosít a 
nemzetiségi önkormányzatok részére, a korábban jóváhagyott megállapodások minimális 
módosítása indokolt csak, az időközben bekövetkezett államháztartásról szóló törvény 
módosítására tekintettel, mely hatályon kívül helyezte a költségvetési koncepció 
elkészítésének és beterjesztésének, mind a féléves, háromnegyed éves gazdálkodásról 
szóló tájékoztatás benyújtásának a kötelezettségét. A negyedik előterjesztésben olvashatták 
az ezzel kapcsolatos tájékoztatást. A szervezeti és működési szabályzat az alábbi konkrét 
feladatokat határozza meg, ezek kerültek be. Makó Város Önkormányzata a Makói Roma 
Nemzetiségi Önkormányzattal és a Makói Román Nemzetiség Önkormányzattal kötött 
megállapodást, ez alapján biztosítja a nemzetiségi önkormányzatok működéséhez 
szükséges tárgyú személyi feltételeket. Ingyenes helyiséghasználatot, segíti a helyi 
nemzetiségi önkormányzat pályázati lehetőségeinek feltárását, azok elkészítését. Kérdés, 
észrevétel van-e?  
 
Kérdés, észrevétel nem hangzott el.  
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Kérem, szavazzunk az 1. sz. határozati javaslatról!  
 
A képviselő-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozza:  
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401/2014. (XI.14.) MÖKT h. 
Tárgy: Makói Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás 
felülvizsgálata 
 

H A T Á R O Z A T 
 
 
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi 
CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése alapján  a Makói Roma Nemzetiségi 
Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodást felülvizsgálta, és úgy 
határoz, hogy az előterjesztés mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalt együttműködési megállapodást elfogadja. 
  
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, az együttműködési megállapodás 
aláírására. 
  
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
  
A képviselő-testület a határozat végrehajtásáról tájékoztatást nem kér. 
  
Erről értesítést kap: 
- Makó város polgármestere 
- Makó város jegyzője 
- Makói Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 
- Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda 
- Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály 
- Irattár  
 
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: A 2. sz. határozati javaslatról döntünk. Az 
együttműködési megállapodásokat csatolva tanulmányozhatták a képviselők az 
előterjesztés mögött mind a roma, mind a román nemzetiségre vonatkozóan, amely 
általános rendelkezések mellett az együttműködés területeire, formáira vonatkozó 
rendelkezéseket tartalmazza, költségvetés elkészítését, előirányzatok módosításának 
rendjét, beszámolási kötelezettséget, pénzellátást, összeférhetetlenséget, 
vagyongazdálkodásra vonatkozó, illetve záró rendelkezéseket tartalmazó együttműködési 
megállapodást. Kérdés, észrevétel van-e?  
 
Kérdés, észrevétel nem hangzott el.  
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Kérem, szavazzunk a 2. sz. határozati javaslatról!  
 
A képviselő-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozza:  
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402/2014. (XI.14.) MÖKT h. 
Tárgy: Makói Román Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás 
felülvizsgálata 
 

H A T Á R O Z A T 
 
 
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi 
CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése alapján a Makói Román Nemzetiségi 
Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodást felülvizsgálta, és úgy 
határoz, hogy az előterjesztés mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalt együttműködési megállapodást elfogadja. 
  
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, az együttműködési megállapodás 
aláírására. 
  
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
  
A képviselő-testület a határozat végrehajtásáról tájékoztatást nem kér. 
  
Erről értesítést kap: 
- Makó város polgármestere 
- Makó város jegyzője 
- Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 
- Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda 
- Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály 
- Irattár  
 
 
5.napirend 
Nemzetiségi önkormányzatok helyiséghasználata 
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! A Makói Román 
Nemzetiségi Önkormányzat a Makó, Széchenyi tér 7. szám alatti, III. emelet 8. számú, két 
helyiségből álló, 48 m2 alapterületű helyiségeket, a Makói Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat a Makó, Kálvin u. 8-12. fsz. 46. szám alatti, 33,44 m2 alapterületű ingatlant 
2006-ban kapta térítésmentes használatba 2007. január 1. napjától, melyeket azóta is 
folyamatosan használnak. Tekintettel arra, hogy az ingyenes helyiséghasználat mindkét 
nemzetiségi önkormányzat esetben az újonnan megalakult nemzetiségi önkormányzat 
működésnek megkezdéséig tart, valamint, hogy mindkét nemzetiségi önkormányzat 2014. 
november 7. napján megtartott rendkívüli ülésén határozatban kinyilvánította azon 
szándékát, mely szerint a korábban is a nemzetiségei önkormányzatok használatában álló 
helyiségek további használatát kezdeményezik, így javasolt az eddigi irodahelyiségek 
tekintetében a ciklushoz igazodó, 5 éves határozott idejű térítésmentes használatba adás a 
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nemzetiségi önkormányzatok tekintetében. Az előterjesztésben ennek részletes javaslatát 
olvashatták a kedves képviselők. Kérdés, észrevétel van-e?  
 
Kérdés, észrevétel nem hangzott el.  
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Kérem, szavazzunk az 1. sz. határozati javaslatról!  
 
A képviselő-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozza:  
 
403/2014. (XI.14.) MÖKT h. 
Tárgy: Makó, Széchenyi tér 7. szám alatti, III. emelet 8. számú helyiség térítésmentes 
használatba adása Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat részére 
 

H A T Á R O Z A T 
 
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva, 
hivatkozva Makó Város Önkormányzatának vagyonáról, a vagyontárgyak feletti 
tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 11/2003. (III.26.) önkormányzati rendelet 8. § (2), 
illetve 10. § (3) bekezdésére, úgy határoz, hogy a Makói Román Nemzetiségi 
Önkormányzat részére a Makó, Széchenyi tér 7. szám alatti, III. emelet 8. számú, 
két helyiségből álló, 48 m2 alapterületű helyiségeket 2014. november 14. napjától 5 
éves határozott időtartamra térítésmentesen használatba adja.  
  
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Makó, Széchenyi tér 7. III. emelet 8. 
szám alatti, 48 m2 alapterületű irodahelyiségre vonatkozó használatba adási szerződést a 
Makói Román Nemzetiségi Önkormányzattal kösse meg. 
  
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
  
A képviselő-testület a határozat végrehajtásáról tájékoztatást nem kér. 
  
Erről értesítést kap: 
- Makó város polgármestere 
- Makó város jegyzője 
- Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda 
- Polgármesteri Hivatal Pénzügyi osztály Vagyongazdálkodási Iroda 
- Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat (Makó, Széchenyi tér 22.) 
- Irattár 
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: A 2. sz. határozati javaslat a roma nemzetiségi 
önkormányzat helyiséghasználatára vonatkozik. Kérdés, észrevétel van-e?  
 
Kérdés, észrevétel nem hangzott el.  
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Farkas Éva Erzsébet polgármester: Kérem, szavazzunk a 2. sz. határozati javaslatról!  
 
A képviselő-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozza:  
 
404/2014. (XI.14.) MÖKT h. 
Tárgy: Makó, Kálvin u. 8-12. fsz. 46. szám alatti helyiség térítésmentes használatba adása a 
Makói Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére 

H A T Á R O Z A T 
 
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva, 
hivatkozva Makó Város Önkormányzatának vagyonáról, a vagyontárgyak feletti 
tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 11/2003. (III.26.) önkormányzati rendelet 8. § (2), 
illetve 10. § (3)  bekezdésére úgy határoz, hogy a Makói Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat (6900 Makó, Széchenyi tér 22.) részére a Makó, Kálvin u. 
8-12. fsz. 46. szám alatti, 33,44 m2 alapterületű  ingatlant 2014. november 14. 
napjától 5 éves határozott időtartamra térítésmentesen használatba adja.  
  
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Makó, Kálvin u. 8-12. fsz. 46. szám 
alatti, 33,44 m2 alapterületű helyiségre vonatkozó használatba adási szerződést a Makói 
Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kösse meg. 
  
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
  
A képviselő-testület a határozat végrehajtásáról tájékoztatást nem kér. 
  
Erről értesítést kap: 
- Makó város polgármestere 
- Makó város jegyzője 
- Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda 
- Polgármesteri Hivatal Pénzügyi osztály Vagyongazdálkodási Iroda 
- Makói Roma Nemzetiségi Önkormányzat (Makó, Széchenyi tér 22.) 
- Irattár 
 
6.napirend 
Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetőjének visszahívása 
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! A helyi önkormányzati 
képviselő és polgármesterek október 12-i választását követően az új városvezetés és a 
képviselő-testület többségi frakciója új szervezeti struktúrában és a szervezethez tartozó 
személyi összetétel változtatásával kívánja tovább működtetni az önkormányzathoz 
tartozó cégeit, illetve intézményeit. Az új intézményi struktúra felállítására, annak 
képviselő-testület előterjesztésére a november végi rendes testületi ülésen kerül sor. A mai 
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napon visszahívásra kerülő cégvezetővel közös megegyezésben, méltányos megegyezést 
kötöttünk, ennek ismeretében javaslom Mucsi Attila ügyvezető visszahívását, a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:25. § (1) bekezdés c) pontjára hivatkozással, 
illetve kérem a képviselő-testület meghatalmazását a közös megegyezéssel történő 
jogviszony megszüntetésére, és hogy az ezzel kapcsolatos szerződést aláírhassam. Kérdés, 
észrevétel van-e? Dr. Hadik Györgyé a szó.  
 
Dr. Hadik György, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke, települési képviselő: 
Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Képviselő-testület! Jegyző asszonyhoz lenne 
kérdésem. A határozati javaslatban szerepel, hogy a felmentvényt jelen képviselő-testület 
ülésen az önkormányzat nem adja meg. Ennek a tartalmát néhány szóban megvilágítaná 
nekünk, hogy miről van szó? Köszönöm szépen.  
 
Dr. Bánfi Margit jegyző: Tisztelt Képviselő-testület! Az ülésen jelen van az előterjesztést 
készítő ügyvédi iroda. Továbbítanám a válasz lehetőségét. Köszönöm.  
 
Dr. Varga Imre, a Varga és Nagy-György Ügyvédi Iroda képviselője: Varga Imre 
vagyok, köszöntöm a testületet. A felmentvény lényege, hogy a felelősség alól mentesíti az 
ügyvezetőt. Az első gazdasági társaságokról szóló törvény vezette be, a következő 
kihagyta belőle, de a mostani új szabályozás, a Ptk. is nevesíti ezt. Amikor egy ügyvezető 
átadja a tisztséget, illetve a folyamatban lévő ügyeket, ebben az esetben a társaságot 
valakinek, vagy valakiknek át kell vizsgálni mind jogi szempontból, mind számszaki 
szempontból. Amennyiben mindent rendben találnak, abban az esetben adják meg az 
ügyvezetőnek a felmentvényt, tehát gyakorolják azt, hogy a felelősség alól mentesíti. Ha 
van kérdés ezzel kapcsolatban még, szívesen válaszolunk. 
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Dr. Hadik Györgyé a szó.  
 
Dr. Hadik György, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke, települési képviselő: 
Tehát ha jól értem arról van szó, hogy ha az átvétel során bármilyen problémára derül 
fény, bármilyen gond van, ezért az ügyvezető felelős, és nem kapott felmentést arra, hogy 
mentességet kapott volna. Más szóval egy elszámoltatást jelentene?  
 
Dr. Varga Imre, a Varga és Nagy-György Ügyvédi Iroda képviselője: Nem 
elszámoltatást jelent, itt a tulajdonosi jogokat gyakorló önkormányzatnak ez 
kötelezettsége, hogy a leköszönő ügyvezetőtől a dolgokat úgy vegye át, hogy mindenben 
megfeleljen a hatályos jogszabálynak.  
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: További kérdés, észrevétel van-e?  
 
További kérdés, észrevétel nem hangzott el.  
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Kérem a képviselő-testületet, hogy a kiegészítéssel 
együtt, melyben kérem a meghatalmazást a közös megegyezéssel történő jogviszony 
megszüntetésére, és az ezzel kapcsolatos szerződés aláírására, ezzel együtt szavazzunk a 
határozati javaslatról!  
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A képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 3 tartózkodás 
mellett a következő határozatot hozza:  
 
405/2014. (XI.14.) MÖKT h. 
Tárgy: Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetőjének visszahívása 
 

H A T Á R O Z A T 
 
 
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Makói Városgazdálkodási 
Nonprofit Kft. (cg: 06-09-013733, székhely: 6900 Makó, Návay L. tér 5-7.) alapítója és 
tulajdonosi jogok gyakorlója, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 42. § 2. pontja alapján - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény 3:25. § (1) bekezdés c) pontjára tekintettel - a Makói Városgazdálkodási Nonprofit 
Kft. ügyvezetői tisztségéből  
  

Mucsi Attilát 
(6700 Szeged, Üstökös utca 3. B ép.) 

  
2014. november 14. napjával visszahívja, és részére a felmentvény jelen képviselő-testületi 
ülésen nem adja meg. 
  
A képviselő-testület utasítja a Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. új ügyvezetőjét, 
hogy a változás cégnyilvántartási átvezetése érdekében a szükséges intézkedéseket tegye 
meg.  
  
A képviselő-testület felhatalmazza továbbá a polgármestert a Mucsi Attilával fennálló 
jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetésére, az ezzel kapcsolatos szerződés 
aláírására, továbbá a határozat végrehajtásához szükséges intézkedések megtételére. 
  
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester, ügyvezető 
  
Értesítést kap: 

 Makó Város polgármestere  
 Cégbíróság  
 Makó Város jegyzője  
 Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. irattára  
 Érintettek 
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7. napirend 
Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetőjének visszahívása 
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! A Makói 
Városgazdálkodási Nonprofit Kft. élére ügyvezetőként javaslom kinevezni Nagy Nándort 
2014. november 15. napjától 2014. november 30. napjáig havi bruttó 350.000 Ft 
munkabér ellenében. Ezzel kapcsolatosan engedjék meg, hogy tájékoztassam önöket, hogy 
a mai napon három cég vezetőjének a visszahívására kerül sor, és amint említettem az 
elején, hogy november 26-án, a rendes testületi ülésünkön kerül sor az új intézmény, 
illetve cég struktúra előterjesztésére, illetve határozati javaslat tételére, és november 26-át 
követően, amikor feláll az új szervezeti struktúra, ott szeretnénk megnevezni teljeskörűen 
az új intézményi struktúra szerint a cég és intézményvezetőket. Addig a most visszahívásra 
kerülő cégvezetők, illetve intézmény vezető asszonynak, cégvezetőknek, cégek felügyeletét 
egy személyben Nagy Nándor fogja ellátni. Valóban december 31-i határidővel került be 
az előterjesztésbe, de kérem önöket, hogy fogadják el, hogy december 1-jétől már az új 
szervezeti struktúrában az új vezetők cégvezetői megbízásával működtessük az új 
struktúrát. Dr. Hadik Györgynek megadom a szót.  
 
Dr. Hadik György, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke, települési képviselő: 
Köszönöm szépen a szó. A határozati javaslat írásbeli formájában december 31. szerepel, 
erre szerettem volna felhívni a figyelmet, illetőleg a szóban elhangzottak között 
diszkrepancia van. Polgármester asszonytól megkaptam a választ, okafogyott a 
hozzászólás. Köszönöm szépen.  
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Köszönjük. További kérdés, észrevétel van-e?  
 
Kérdés, észrevétel nem hangzott el.  
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról!  
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 3 tartózkodás 
mellett a következő határozatot hozza:  
 
406/2014. (XI.14.) MÖKT h. 
Tárgy: Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetőjének megbízása 
 

H A T Á R O Z A T 
 
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Makói Városgazdálkodási 
Nonprofit Kft. (cg: 06-09-013733, székhely: 6900 Makó, Návay L. tér 5-7.) alapítója és 
tulajdonosi jogok gyakorlója, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 42. § 2. pontja alapján, - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi 
V. törvény  3:109. § (2) bekezdésre tekintettel - a Makói Városgazdálkodási Nonprofit 
Kft. ügyvezetői tisztségének ellátásával 
  

Nagy Nándort 
(6774 Ferencszállás, Szegedi utca 91.) 
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bízza meg, 2014. november 15. napjától 2014. november 30. napjáig, munkaviszonyban, 
350.000, -Ft/hó bruttó munkabér ellenében.  
  
A képviselő-testület utasítja a Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. új ügyvezetőjét, 
hogy a változás cégnyilvántartási átvezetése érdekében a szükséges intézkedéseket tegye 
meg.  
  
A képviselő-testület felhatalmazza továbbá a polgármestert a határozat végrehajtásához 
szükséges intézkedések megtételére. 
  
  
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester, ügyvezető 
  
Értesítést kap: 

 Makó Város polgármestere  
 Cégbíróság  
 Makó Város jegyzője  
 Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. irattára  
 Érintettek 

 
 
 
8. napirend 
Makói Városfejlesztő Kft. ügyvezetőjének visszahívása 
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! A helyi önkormányzati 
képviselő és polgármesterek október 12-i választását követően az új városvezetés és a 
képviselő-testület többségi frakciója új szervezeti struktúrában és szervezethez tartozó 
személyi összetétel változtatásával kívánja tovább működtetni az önkormányzatokhoz 
tartozó cégeink intézményeit. Az új intézményi struktúra felállítására, annak képviselő-
testületi előterjesztésére a november végi rendes testületi ülésen kerül sor. A mai napon 
visszahívásra kerül cégvezetővel, közös megegyezésben méltányos megegyezést kötöttünk, 
ennek ismeretében javaslom Mucsi Attila ügyvezető visszahívását, a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:25. § (1) bekezdés c) pontjára hivatkozással. 
Kérem itt is önöket, hogy a szavazáskor vegyék figyelembe, hogy a meghatalmazást, a 
közös megegyezéssel történő jogviszony megszüntetésére hatalmazzanak fel, ennek 
eljárására és az ezzel kapcsolatos szerződés aláírására. Ezzel a kiegészítéssel együtt kérem a 
határozati javaslatról a szavazatot. Kérdés van-e?  
 
Kérdés nem hangzott el.  
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Ügyvéd úr, parancsoljon.  
 
Dr. Varga Imre, a Varga és Nagy-György Ügyvédi Iroda képviselője: A 
Városfejlesztő Kft. még nem tért át az új szabályozásra, tehát még a régi Gt. szabályai alá 
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tartozik, a 2006. évi IV. törvény, így a jogszabályra hivatkozásban annyi módosítást 
tennék, hogy a visszahívás a Gt. 31. § (1) bekezdés b) pontja alapján lenne.  
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Kérdés, észrevétel van-e?  
 
Kérdés, észrevétel nem hangzott el.  
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Kérem, szavazzunk!  
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 3 tartózkodás 
mellett a következő határozatot hozza:  
 
407/2014. (XI.14.) MÖKT h. 
Tárgy: Makói Városfejlesztő Kft. ügyvezetőjének visszahívása 

H A T Á R O Z A T 
 
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Makói Városfejlesztő Kft. (cg: 06-
09-014398, székhely: 6900 Makó, Széchenyi tér 22.) alapítója és tulajdonosi jogok 
gyakorlója, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
42. § 2. pontja alapján - a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 31. § (1) 
bekezdés b) pontjára tekintettel - a Makói Városfejlesztő Kft. ügyvezetői tisztségéből  
  

Mucsi Attilát 
(6700 Szeged, Üstökös utca 3. B ép.) 

 
2014. november 14. napjával visszahívja, és részére a felmentvényt jelen képviselő-testületi 
ülésen nem adja meg. 
  
A képviselő-testület utasítja a Makói Városfejlesztő Kft. új ügyvezetőjét, hogy a változás 
cégnyilvántartási átvezetése érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.  
  
A képviselő-testület felhatalmazza továbbá a polgármestert a Mucsi Attilával fennálló 
jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetésére, az ezzel kapcsolatos szerződés 
aláírására, továbbá a határozat végrehajtásához szükséges intézkedések megtételére. 
  
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester, ügyvezető 
  
Értesítést kap: 
  

 Makó Város polgármestere  
 Cégbíróság  
 Makó Város jegyzője  
 Makói Városfejlesztő Kft. irattára  
 Érintettek 
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9. napirend 
Makói Városfejlesztő Kft. ügyvezetőjének megbízása 
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! A Makói Városfejlesztő 
Kft. élére ügyvezetőként javaslom, amint már említettem november 30-ig Nagy Nándort 
2014. november 15. napjától 2014. november 30. napjáig. Tekintettel arra, hogy a 
köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi 
CXXII. törvény 6. § (4) bekezdése értelmében egy természetes személy legfeljebb egy 
köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött vezető tisztségviselői megbízatás után 
részesülhet javadalmazásban, az ügyvezető pedig a Makói Városgazdálkodási Nonprofit 
Kft-ben betöltött megbízatása után részesül javadalmazásban, így Makói Városfejlesztő 
Kft.-ben való megbízatása díjazás nélkül történik. Az előbb már szavaztunk, hogy 350.000 
Ft megbízatási díjban részesül, ebben az esetben már nem. Kérdés, észrevétel van-e?  
 
Dr. Varga Imre, a Varga és Nagy-György Ügyvédi Iroda képviselője: A kinevezést 
a régi Gt., a 2006. évi IV. törvény 141. §. (2) bekezdés j) pontja.  
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Ezt figyelembe véve kérdezem, van-e további 
észrevétel, javaslattétel?  
 
További hozzászólás nem hangzott el.  
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról!  
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 3 tartózkodás 
mellett a következő határozatot hozza:  
 
408/2014. (XI.14.) MÖKT h. 
Tárgy: Makói Városfejlesztő Kft. ügyvezetőjének megbízása 
 

H A T Á R O Z A T 
 
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Makói Városfejlesztő Kft. (cg: 06-
09-014398, székhely: 6900 Makó, Széchenyi tér 22.) alapítója és tulajdonosi jogok 
gyakorlója, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
42. § 2. pontja alapján - a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 141. § (2) 
bekezdés j) pontjára tekintettel - a Makói Városfejlesztő Kft. ügyvezetői tisztségének 
ellátásával 
  

Nagy Nándort 
(6774 Ferencszállás, Szegedi utca 91.) 

  
bízza meg, 2014. november 15. napjától 2014. november 30. napjáig, díjazás nélkül 
történő megbízási jogviszonyban.  
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A képviselő-testület utasítja a Makó Városfejlesztő Kft. új ügyvezetőjét, hogy a változás 
cégnyilvántartási átvezetése érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
  
A képviselő-testület felhatalmazza továbbá a polgármestert a határozat végrehajtásához 
szükséges intézkedések megtételére. 
  
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester, ügyvezető 
  
Értesítést kap: 

 Makó Város polgármestere  
 Cégbíróság  
 Makó Város jegyzője  
 Makó Városfejlesztő Kft. irattára  
 Érintettek 

 
 
10. napirend 
Makó Városi Kulturális - Közművelődési Nonprofit Kft. ügyvezetőjének 
visszahívása 
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! Kedves Jelenlévők! A 
helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek október 12-i választását követően az új 
városvezetés és a képviselő-testület többségi frakciója új szervezeti struktúrában és a 
szervezethez tartozó személyi összetétel változtatásával kívánja tovább működtetni az 
önkormányzatokhoz tartozó cégeit és intézményeit. Ennek figyelembevételével, ennek 
ismeretében javaslom, Bálint Márta ügyvezető visszahívását, a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 2013. évi V. törvény 3:25. § (1) bekezdés c) pontjára hivatkozással. El kell, hogy 
mondjam, hogy a mai napon visszahívásra kerülő cégvezetővel, Bálint Márta ügyvezetővel 
közös megegyezésben méltányos megegyezést kötöttünk, és ennek ismeretében kérem az 
ügyvezető visszahívását, illetve azzal kiegészítve, hogy meghatalmazást kapok a képviselő-
testülettől hogy közös megegyezéssel történő jogviszony megszüntetését engedélyezi és, 
hogy az ezzel kapcsolatos szerződést aláírhassam. Kérdés, észrevétel a határozati 
javaslattal kapcsolatban van-e?  
 
Kérdés, észrevétel nem hangzott el.  
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy a 
határozati javaslatról szavazzunk!  
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 3 tartózkodás 
mellett a következő határozatot hozza:  
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409/2014. (XI.14.) MÖKT h. 
Tárgy: Makó Városi Kulturális - Közművelődési Nonprofit Kft. ügyvezetőjének 
visszahívása 

H A T Á R O Z A T 
 
 
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Makó Városi Kulturális- 
Közművelődési Nonprofit Kft. (cg: 06-09-013772, 6900 Makó, Posta utca 2. szám) 
alapítója és tulajdonosi jogok gyakorlója, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 2. pontja alapján - a Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:25. § (1) bekezdés c) pontjára tekintettel - a Makó Városi 
Kulturális- Közművelődési Nonprofit Kft. ügyvezetői tisztségéből  
  

Bálint Mártát 
(6900 Makó, Csanád vezér tér 13. 2. em. 8.) 

  
2014. november 14. napjával visszahívja, és részére a felmentvény jelen Képviselő-testületi 
ülésen nem adja meg. 
  
A képviselő-testület utasítja a Makó Városi Kulturális- Közművelődési Nonprofit Kft. új 
ügyvezetőjét, hogy a változás cégnyilvántartási átvezetése érdekében a szükséges 
intézkedéseket tegye meg. 
  
A képviselő-testület felhatalmazza továbbá a polgármestert a Bálint Mártával fennálló 
jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetésére, az ezzel kapcsolatos szerződés 
aláírására, továbbá a határozat végrehajtásához szükséges intézkedések megtételére. 
  
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester, ügyvezető 
  
Értesítést kap: 

 Makó Város polgármestere  
 Cégbíróság  
 Makó Város jegyzője  
 Makó Városi Kulturális- Közművelődési Nonprofit Kft. irattára  
 Érintettek 

 
 
11. napirend 
Makó Városi Kulturális - Közművelődési Nonprofit Kft. ügyvezetőjének 
megbízása 
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: A kft. élére mint már említettem, november 30-ig 
ügyvezetőként javaslom kinevezni Nagy Nándort. Tekintettel arra, hogy a köztulajdonban 
álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 6. § 
(4) bekezdése értelmében egy természetes személy legfeljebb egy köztulajdonban álló 
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gazdasági társaságnál betöltött vezető tisztségviselői megbízatás után részesülhet 
javadalmazásban, az ügyvezető pedig a Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft-ben 
betöltött megbízatása után részesül javadalmazásban, így Makó Városi Kulturális - 
Közművelődési Nonprofit Kft.-nél mivel már betöltött megbízatása van, javadalmazásban 
részesül, így a városi kulturális-közművelődési kft.-ben való megbízatásáért díjazást nem 
kap november 30-ig. Kérdés, észrevétel van-e?  
 
Toldi János, az Emberi Erőforrások Bizottsága elnöke, települési képviselő: Tisztelt 
Polgármester Asszony, Képviselő Társaim! Egyetlen egy figyelmet szeretnék 
összpontosítani, éspedig azt, hogy a szóbeli, írásbeli anyag esetében kérném emlékeztetőül 
még egyszer kihangsúlyozni, hogy szóbeliben november, az írásban előterjesztett 
anyagban decemberig van a megbízás. Köszönöm.  
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Köszönöm szépen az észrevételt. Amennyiben 
nincs más észrevétel, kérem, szavazzunk a határozati javaslatról!  
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 3 tartózkodás 
mellett a következő határozatot hozza:  
 
 
410/2014. (XI.14.) MÖKT h. 
Tárgy: Makó Városi Kulturális - Közművelődési Nonprofit Kft. ügyvezetőjének 
megbízása 

H A T Á R O Z A T 
 
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Makó Városi Kulturális - 
Közművelődési Nonprofit Kft. (cg: 06-09-013772, székhely: 6900 Makó, Posta utca 2.) 
alapítója és tulajdonosi jogok gyakorlója, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 2. pontja alapján - a Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013. V. törvény 3:109. § (2) bekezdésre tekintettel - a Makó Városi Kulturális - 
Közművelődési Nonprofit Kft. ügyvezetői tisztségének ellátásával 
  

Nagy Nándort 
(6774 Ferencszállás, Szegedi utca 91.) 

  
bízza meg 2014. november 15. napjától 2014. november 30. napjáig díjazás nélkül történő 
megbízási jogviszonyban.  
  
  
A képviselő-testület utasítja a Makó Városi Kulturális- Közművelődési Nonprofit Kft. új 
ügyvezetőjét, hogy a változás cégnyilvántartási átvezetése érdekében a szükséges 
intézkedéseket tegye meg. 
  
A képviselő-testület felhatalmazza továbbá a polgármestert a határozat végrehajtásához 
szükséges intézkedések megtételére. 
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Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester, ügyvezető 
  
Értesítést kap: 

 Makó Város polgármestere  
 Cégbíróság  
 Makó Város jegyzője  
 Makó Városi Kulturális- Közművelődési Nonprofit Kft. irattára  
 Érintettek 

 
 
12. napirend 
Makói Városi Televízió Nonprofit Kft. ügyvezetőjének visszahívása 
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! Kedves Jelenlévők! A 
helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek október 12-i választását követően az új 
városvezetés és a képviselő-testület többségi frakciója új szervezeti struktúrában és a 
szervezethez tartozó személyi összetétel változtatásával kívánja tovább működtetni az 
önkormányzatokhoz tartozó cégeit és intézményeit. Ez alapján javaslom Rácz Csaba 
ügyvezető visszahívását, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:25. § (1) 
bekezdés c) pontjára hivatkozással. Itt is el kell, hogy mondanom, hogy cégvezető úrral 
közös megegyezéssel méltányos megegyezést kötöttünk szóban, és ennek ismeretében, 
illetve annak kiegészítésével, hogy meghatalmazást kérek a képviselő-testülettől a közös 
megegyezéssel történő jogviszony megszüntetésére, és az ezzel kapcsolatos szerződés 
aláírására. Mindezekkel együtt, ezek ismeretében javaslom az ügyvezető visszahívását.  
Kérdés, észrevétel a határozati javaslattal kapcsolatban van-e? Zeitler Ádám képviselő úr, 
parancsoljon!  
 
Zeitler Ádám települési képviselő: Köszönöm szépen! Tisztelt Polgármester Asszony! 
Tisztelt Képviselő-testület! Ha megengedik, a mai testületi ülésen három cégvezetőről és 
egy intézmény vezetőről születik döntést. Én ezt az egy kérdést szeretném egyben kezelni. 
Mindenekelőtt szeretném arra felhívni a figyelmet, hogy ha valódi rendszerváltást 
szeretnénk véghezvinni Makón, akkor nyilvánvaló ilyen személyi döntésekre szükség van. 
Annyi hozzáfűznivalóm van mindehhez, hogy fontos az, hogy az újonnan kinevezendő 
vezetők is megfelelően szakképzettek legyenek, és értsenek ahhoz a feladatukhoz, amit el 
fognak majd látni. Emellett nem szabad arról megfeledkezni, hogy az önkormányzati 
cégeknél véghez menjen egy teljes kivizsgálás. Szeretném tájékoztatni a testületet és a 
jelenlévőket, hogy mi szeptember közepén tettünk egy feljelentést a járdalapok ügyében, 
azt nyilván sokan ismerik, ez most jelenleg a kisteleki rendőrségnél van, jövő héten fogunk 
menni a rendőrségre, mint tanú tanúvallomást tenni. A másik dolog, hogy nem véletlenül 
a városi tévét érintő napirendi pontnál kértem szót. Én úgy gondolom, hogy a makói 
városi televízió eddig pártatlanul töltötte be közszolgálati funkcióját. Ami pedig a 
felszólalásom valódi tartalma, az az, hogy azt a félelmemet szeretném közölni, hogy 
esetlegesen egy új vezető irányításával ez megváltozhatna, és a Makói Televízió 
műsorszerkesztési politikája olyan irányba menne el, ami esetlegesen a magyar televíziónál, 
vagy az itt is jelen lévő vásárhelyi televíziónál is megtalálható, vagy felismerhető. A másik 
dolog a városi televízióval kapcsolatban, az az, ahogy én láttam, ott egy fiatalos, 
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szakképzett és jól működő csapat van. Én nem tudom, hogy ki lesz a következő televízió 
vezető, én azt kérem tőle, hogy erre a fiatalos gárdára ügyeljen, vigyázzon rájuk és a 
munkájukat is megfelelően értékelje. Végezetül pedig a tisztelt polgármester asszonytól és 
a testületi többségtől kérem azt, hogy ne essenek abba a hibába, hogy a Makói Városi 
Televíziót propaganda célokra használná fel a jövőben. Köszönöm szépen. 
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Nagyon szépen köszönöm képviselő úr 
javaslattételét, illetve tájékoztatását. Mint említettem az új intézményi struktúra, a 
cégstruktúra felállítására, annak előterjesztésére pontosabban a november 26-i rendes 
testületi ülésünkön kerül sor. A mai rendkívüli testületi ülésünk kifejezetten az ügyvezető 
cég, ügyvezetők visszahívására vonatkozik. De köszönöm szépen, és megszívlelem az 
elmondottakat. Marosvári Attila képviselő úr, parancsoljon. 
 
Marosvári Attila, a civil kapcsolatok tanácsnoka, települési képviselő: Köszönöm 
szépen. Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Képviselő-testület! Én is általánosságban 
szeretnék beszélni. Négyszer hallottuk polgármester asszony szájából azt az összefüggést, 
hogy az új városvezetés új struktúrában gondolkodik, és az új struktúrához új 
személyekben is. Ezt mindenkinek tudomásul kell vennie abban az esetben, amikor 
látható módon egy döntéshozó szervezetben kétharmados többség van. Ugyanakkor azt 
sajnálom, hogy az előterjesztésben, egyikben sem ez az összefüggés vetődik fel a 
felmentések indokaként. Minden előterjesztésben kivétel nélkül az az indoklás, hogy 
tekintettel arra, hogy XY szervezet gazdálkodásának átvizsgálása szükséges, emiatt 
felmentjük az ügyvezető igazgatókat. Ahogy ügyvéd úr elmondta, ez nem ok, hanem 
okozat. Az átvilágításra azért van szükség, hogy az átadás-átvétel törvényes legyen. Én azt 
gondolom, hogy korrektebb lett volna az intézményvezetőkkel szemben, ha azt mondjuk, 
amit polgármester asszony is elmondott az indoklásában, hogy nem velük képzeljük el ezt 
a jövőbeli működést. Egyet tudok érteni Zeitler Ádámmal a tekintetben, hogy nagyon 
fontos lesz, hogy kik fogják őket felváltani. Mindenféle híresztelések vannak a városban az 
út struktúrával kapcsolatban. Kíváncsian várom azt, hogy milyen előterjesztést fog a 
többség hozni e tekintetben, de függetlenül attól a rendőrségi feljelentéstől és vizsgálattól, 
amit a JOBBIK makói szervezete az egyik ügyvezetővel szemben elindított, ezt majd 
eldönti a hatóság, hogy indokolt volt a feljelentés, vagy nem. Nem gondolom, hogy a 
többiektől, akik között van olyan, aki több mint 10 éve, van olyan, aki több évtized óta 
szolgálta ennek a városnak a közéletét különböző aspektusból, ilyen módon kellene 
elköszönni. Sok makói nevében kell, hogy legalább itt a képviselő-testületi ülésen azt 
mondjam nekik, hogy köszönöm a munkájukat. Sajnálom, hogy eddig ez nem hangzott el. 
Gondolom, hogy polgármester asszony ezt megtette volna. Nem akarok prejudikálni, nem 
tudtam, eddig ez nem hangzott el. Tehát nekem most itt kötelességem volt olyan 
kollegaként is, aki együtt dolgoztam velük, hogy megköszönjem az ő munkájukat. De 
onnan kanyarodtam el, hogy ez felelősség a jövőre nézve is. Nagyon fontos, hogy ennek a 
városnak a kulturális életét, a televízióját, a városüzemeltetési feladatokat olyan 
személyekkel működtessük, működtessétek, működtesse a többségi frakció, akik képesek 
lesznek felnőni a feladathoz, akik megfelelő szakismerettel, tapasztalattal rendelkeznek, és 
akik – én kívánom – meg tudják haladni azoknak a cégvezetőknek a szakmai munkáját, 
akiktől most a többségi frakció megválik. Én köszönöm az ő munkájukat még egyszer, és 
nagyon nem jó érzés, amikor majd tegyük fel 5 év múlva azok a cégvezetők, akik most 
kinevezése kerülnek hasonló helyzetbe fognak kerülni. Nem tudom, hogy így lesz-e, de 
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úgy végezzék a munkájukat, hogy ők is, ahogy szerintem a mostani cégvezetők is, emelt 
fővel tudjanak ebben a helyzetben távozni. Köszönöm. 
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Nagyon szépen köszönöm képviselő úr 
észrevételeit. Weszelyiné Véghseő Henriett Máriáé a szó. 
 
Weszelyné Véghseő Henriett Mária települési képviselő: Tisztelt Polgármester 
Asszony! Tisztelt Képviselő Társak! Fel szeretném hívni Marosvári Attila képviselő úr 
figyelmét arra, hogy közös megegyezéssel történik az elválás, és hogy polgármester 
asszony olyan feltételeket szab, ami úgy gondolom, hogy elfogadható. A munkájukat 
tekintve pedig arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy az a program, amit polgármester 
asszony meghirdetett, illetve meghirdettünk, az nem egyezik az előző városvezetéssel. Az 
értékrend, amit ők képviselnek, meg amit mi, nem ugyanaz. Szerintem elég tisztességes. 
Nagyon szépen köszönöm, hogy felszólalhattam. 
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Köszönöm szépen képviselő asszony gondolatait, 
észrevételét. Más észrevétel, kérdés? Toldi János képviselő úr, parancsoljon. 
 
Toldi János, az Emberi Erőforrások Bizottsága elnöke, települési képviselő: 
Köszönöm. Polgármester Asszony, Képviselő Társaim! Mint illetékes, vagy talán, mint 
több ciklust végighúzó képviselő, engedtessék meg azzal kezdenem a dolgot, hogy a 
köszönet mindenkinek jár, de mindig akkor, amikor a legmegfelelőbb annak az ideje. Én 
nem vitatom mindazt, amit a városban terjesztenek, hogy mi, és milyen megoldások 
voltak, akár az ENI-nél, akár a kultúrháznál, vagy a televízió berkein belül. Itt 
elhangzottak olyanok, hogy tényleg egyöntetű volt a tájékoztatás. Csak azt nem tudom, 
hogy ciklusokon keresztül miért kellett nekünk azt kérni, hogy hány perc megy az egyik 
oldalra, és hány perc a másik oldalra mondjuk a TV esetében. A másik érdekesség pont az, 
hogy miért köszönjek valakinek én meg munkásságot, amikor hagy ne mondjam, az 
kérdőjeles mindig egy rendőrségi eljárás kezdete. És ha beigazolódik?  Tehát ha én ezekkel 
kapcsolatban bármikor köszönetet mondok, megvárjuk az eredményt, de ugyanakkor nem 
várhatjuk el azt, hogy 5 évre való előrelátással már megfenyegetjük még ki nem nevezett 
munkatársainkat a városban, hogy foglaljátok el az állást, 5 év múlva le lesztek váltva. 
Köszönöm, hogy elmondhattam. 
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Köszönöm képviselő úr. Én arra szeretnék minden 
képviselőt kérni, hogy tartsuk tiszteletben egymás hozzászólásait. Az ok-okozati 
összefüggéssel kapcsolatosan engedjék meg még, hogy Marosvári Attila képviselő úr 
gondolataira reagáljak. Valóban úgy gondoltam én is, hogy az előterjesztésben felvázolt 
okok mellett szükséges annak megjelölése és megnevezése, ami itt valóban négyszer is 
elhangzott, hogy az új városvezetés nyilván egy új struktúrában más szemléletmóddal 
kívánja továbbvinni a cégek, intézményeknek az irányítását, vezetését is. Ezért tartottam 
fontosnak, hogy az előterjesztésben felvázolt ok mellett valóban ez is elhangozzék. És 
köszönöm, hogy ebben megerősített. Dr. Sánta Sándor képviselő úr, parancsoljon. 
 
Dr. Sánta Sándor, az Egyenlő Esély Bizottság elnöke, települési képviselő: Tisztelt 
Képviselő-testület! Tisztelt Polgármester Asszony! Én általában szeretem az eseményeket 
egy kicsit tágabb perspektívába helyezni. Ebben az esetben ne felejtsük el, hogy az ország 
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kényszerűségből a korrupcióellenes gyanúsításoknak a hisztériáját kénytelen elviselni, és az 
Amerikai Egyesült Államok ideiglenes ügyvivője nem azt mondta, hogy Magyarországon 
korrupció van, vagy korrupció gyanú, és ez alól kivétel Makó. Ezt nem mondta. Tehát 
ebben valószínűleg a vádaskodásba mi is beletartozunk, és találva érezhetjük magunkat. 
Ha rosszindulatú lennék, akkor megkérdezném, hogy az itt jelenlévők közül, akik 
kifogásolják ezeket a döntéseket, felsőbb kapcsolataik, vagy pártjaik révén kik állnak 
legközelebb ahhoz az Egyesült Államokhoz és unióhoz, vagy annak egyes képviselőihez, 
akik ezeket a vádakat terjesztik. Tehát nem csak hogy kivizsgáljuk, hanem nyilvánossá 
tesszük azt, hogy mi nem csak hogy elfogadjuk az ő gyanúsításukat, de az általuk elvárt 
eljárásokat megtesszük. Kérem ennek a figyelembe vételét tisztelt ellenzéki képviselő. 
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Köszönöm szépen az észrevételt. 
Véleménynyilvánításhoz minden képviselőnek joga van. Én csak annyit kérnék, hogy a 
személyiségi jogok megsértése nélkül tegyünk véleménynyilvánítást. Köszönöm szépen. 
Amennyiben nincs több kérdés, észrevétel a határozati javaslattal kapcsolatban, akkor 
kérem, hogy szavazzunk Rácz Csaba ügyvezető visszahívásáról azzal a kiegészítéssel, amit 
már több alkalommal elmondtam, hogy a képviselő-testülettől meghatalmazást kapok a 
közös megegyezéssel történő jogviszony megszüntetésére és hogy ezzel kapcsolatban a 
szerződést aláírhatom. Kérem szavazzunk! 
 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 4 tartózkodás 
mellett a következő határozatot hozza:  
 
 
411/2014. (XI.14.) MÖKT h. 
Tárgy: Makói Városi Televízió Nonprofit Kft. ügyvezetőjének visszahívása 
 

H A T Á R O Z A T 
 
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Makói Városi Televízió 
Nonprofit Kft. (cg: 06-09-013783, székhely: 6900 Makó, Széchenyi tér 6.) alapítója és 
tulajdonosi jogok gyakorlója, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 42. § 2. pontja alapján - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.évi V. 
törvény 3:25. § (1) bekezdés c) pontjára tekintettel - a Makói Városi Televízió Nonprofit 
Kft. ügyvezetői tisztségéből  
  

Rácz Csabát 
(6900 Makó, Síp utca 9.) 

  
2014. november 14. napjával visszahívja, és részére a felmentvény jelen Képviselő-testületi 
ülésen nem adja meg. 
  
A képviselő-testület utasítja a Makó Városi Televízió Nonprofit Kft. új ügyvezetőjét, hogy 
a változás cégnyilvántartási átvezetése érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.  
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A képviselő-testület felhatalmazza továbbá a polgármestert a Rácz Csabával fennálló 
jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetésére, az ezzel kapcsolatos szerződés 
aláírására, továbbá a határozat végrehajtásához szükséges intézkedések megtételére. 
  
  
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester, ügyvezető 
  
Értesítést kap: 

 Makó Város polgármestere  
 Cégbíróság  
 Makó Város jegyzője  
 Makói Városi Televízió Nonprofit Kft. irattára  
 Érintettek 

 
 
13. napirend 
Makói Városi Televízió Nonprofit Kft. ügyvezetőjének megbízása 
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: A kft. élére ügyvezetőként javaslom kinevezni 
november 30-ig Nagy Nándort tekintettel arra, hogy a köztulajdonban álló gazdasági 
társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. tv. 6. § (4) bekezdése 
értelmében egy természetes személy legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági 
társaságnál betöltött vezető tisztségviselői megbízatás után részesülhet javadalmazásban, 
így az ügyvezető, a Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-ben, mivel már betöltött 
megbízatással rendelkezik, javadalmazásban részesül, így a Makói Városi Televízió 
Nonprofit Kft.-ben való megbízatása november 30-ig díjazás nélkül történik. Kérdés, 
észrevétel van-e?  
 
Kérdés nem hangzott el. 
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Amennyiben nincs, kérem, hogy szavazzunk a 
határozati javaslatról. 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 3 tartózkodás 
mellett a következő határozatot hozza:  
 
412/2014. (XI.14.) MÖKT h. 
Tárgy: Makói Városi Televízió Nonprofit Kft. ügyvezetőjének megbízása 
 

H A T Á R O Z A T 
 
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Makói Városi Televízió 
Nonprofit Kft. (cg: 06-09-013783, 6900 Makó, Széchenyi tér 6.) alapítója és tulajdonosi 
jogok gyakorlója, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 42. § 2. pontja alapján - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
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3:109. § (2) bekezdésre tekintettel - a Makói Városi Televízió Nonprofit Kft. ügyvezetői 
tisztségének ellátásával 
  

Nagy Nándort 
(6774 Ferencszállás, Szegedi utca 91.) 

  
bízza meg 2014. november 15. napjától 2014. november 30. napjáig, díjazás nélkül történő 
megbízási jogviszonyban.  
  
  
A képviselő-testület utasítja a Makói Városi Televízió Nonprofit Kft. új ügyvezetőjét, 
hogy a változás cégnyilvántartási átvezetése érdekében a szükséges intézkedéseket tegye 
meg. 
  
A képviselő-testület felhatalmazza továbbá a polgármestert a határozat végrehajtásához 
szükséges intézkedések megtételére. 
  
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester, ügyvezető 
  
Értesítést kap: 

 Makó Város polgármestere  
 Cégbíróság  
 Makó Város jegyzője  
 Makói Városi Televízió Nonprofit Kft. irattára  
 Érintettek 

 
 
14. napirend 
Egyesített Népjóléti Intézmény intézményvezetői megbízásának visszavonása 
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! Kedves jelenlévők! 
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 530/2011. (XII.14.) határozata alapján az 
Egyesített Népjóléti Intézmény intézményvezetői feladatok ellátásával bízta meg Szűcs 
Antalné közalkalmazottat 2012. május 1. napjától határozott időre, 5 évi időtartamra. A 
közalkalmazottak jogállásáról 1992. évi XXXIII. tv. 83/A. § (1) bekezdése alapján az 
önkormányzattal közalkalmazotti jogviszonyban álló esetében a kinevezés és a felmentés a 
képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik. Szűcs Antalné közalkalmazottal 
személyes megbeszélés útján egyeztettem, közös megegyezés alapján a közalkalmazotti 
jogviszonyának fenntartása mellett vezetői megbízás visszavonását javaslom 2014. 
november 15. napjával. A 14. sz. előterjesztésben olvashatnak ezzel kapcsolatban részletes 
tájékoztatást. A vezetői megbízás visszavonás után kiírásra kerül az intézményvezetői 
pályázat, annak elbírálásáig, eredményes befejezéséig az intézményvezető helyettesítése az 
intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata szerint történik, legfeljebb 1 évig, de mint 
említettem az eljárás végéig fog tartani, a pályáztatási eljárás végéig. Kérdés, észrevétel 
ezzel kapcsolatban?  
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Kérdés nem hangzott el. 
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Amennyiben nincs, akkor kérem, hogy a határozati 
javaslatról szavazzunk! 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 3 tartózkodás 
mellett a következő határozatot hozza:  
 
413/2014. (XI.14.) MÖKT h. 
Tárgy: Egyesített Népjóléti Intézmény intézményvezetői megbízásának visszavonása 
 

H A T Á R O Z A T 
 
1. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Egyesített 
Népjóléti Intézmény (6900 Makó, Széchenyi tér 22.) intézményvezetője, Szűcs Antalné 
(Makó, Kelemen László u. 33.) 2017. május 1. napjáig tartó intézményvezetői megbízását 
2014. november 15. napjával visszavonja, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény 23. § (6) bekezdése alapján közalkalmazotti jogviszonyának fenntartása 
mellett. 
  
2. Az intézményvezető helyettesítése a vezetői megbízás visszavonása után kiírásra kerülő 
intézményvezetői pályázat elbírálásáig és eredményes befejezéséig, de legfeljebb egy évig, 
az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak szerint történik.  
  
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a vezetői megbízás visszavonásával 
kapcsolatos munkajogi teendőket lássa el. 
  
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester  
  
Erről értesítést kap: 
- Makó város Polgármestere 
- Makó város Jegyzője 
- Szűcs Antalné 6900 Makó, Kelemen László u. 33.  
- Egyesített Népjóléti Intézmény 6900 Makó, Széchenyi tér 22. 
- Makói Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály  
- Makói Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda 
- Irattár 
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Jelenlévők! 
Engedjék meg, hogy a három cégvezető és egy intézményvezető visszahívását követően 
néhány mondatban megköszönjem új polgármesterként az előző ciklusban cégvezetőként, 
intézményvezetőként tevékenykedő kollegáknak a munkáját. Az elmúlt sok-sok évben a 
város érdekeit képviselve a saját szakterületüknek megfelelően úgy gondolom, hogy ezt a 
feladatot teljeskörűen, igyekezetüknek megfelelően, teljeskörűen látták el, ezért szeretném 
a város lakói nevében is megköszönni több éves munkájukat, és a további munkájukhoz 
jó egészséget és szakmai sikereket kívánni. Köszönöm szépen. 
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15. napirend 
Makó és Térsége Szennyvízcsatornázási Társulással bérleti szerződés megkötése 
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Makó és Térsége Szennyvízcsatornázási Társulás 
bérlője, a Makó, Széchenyi tér 7. II. emelet 8-9. szám alatti, összesen 25,8 m2 alapterületű 
irodahelyiségeknek, valamint a II. emelet 2. számú 7,88 m2 alapterületű 
irodahelyiségeknek. A bérleti jogviszony 2014. november 22-én megszűnik. A bérlő a 
beadványában foglaltak szerint a bérleti jogviszonyt 2015. év augusztus 31. napjáig kívánja 
meghosszabbítani. A bérlő által fizetett havi bérleti díj összege 3382 Ft+ÁFA, a szerződés 
megkötésére Makó Város Önkormányzata 24/2013. (VIII.29.) számú lakásrendelete 34.§ 
(1) f. pontja alapján pályázati eljárás mellőzésével létesíthető bérleti jogviszony. Abban az 
esetben, ha a hasznosítandó helyiség közérdekű célt, és az önkormányzat által ellátott 
oktatási, kulturális, egészségügyi és szociális feladat megoldását szolgálja. A fentiek alapján 
javasolt a bérleti szerződés megkötése, amint említettem 3382 Ft+ÁFA/hó bérleti díj, 40 
Ft+ÁFA/m2 + közüzemi díj/hó alkalmazásával. Kérdés, észrevétel a javaslattal 
kapcsolatban? 
 
Kérdés nem hangzott el. 
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Kérem önöket, szavazzunk a határozati javaslatról!  
 
A képviselő-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozza:  
 
414/2014. (XI.14.) MÖKT h. 
Tárgy: Makó és Térsége Szennyvízcsatornázási Társulással bérleti szerződés megkötése 
 

H A T Á R O Z A T 
 
 
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete - a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban biztosított jogkörében eljárva, valamint az 
önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek 
bérbeadásáról és elidegenítéséről szóló 24/2013. (VIII.29.) önkormányzati rendelet  34. § 
(1) f) pontja alapján úgy határoz, hogy helyiségbérleti szerződést köt a Makó és 
Térsége Szennyvízcsatornázási Társulással a Makó, Széchenyi tér 7. II. em. 2., 8., 9. 
szám alatti összesen 33,68 m² alapterületű helyiségekre vonatkozóan 2014. év 
november 23. napja és 2015. év augusztus 31. napja közötti időre szóló hatállyal. 
  
A helyiségbérleti szerződés megkötésekor az irodahelyiségek bérleti díja 3.382,- 
Forint +Áfa/hó (40,- Forint + Áfa/m² + közüzemi díj/ hó). 
  
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés megkötésére.  
  
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
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A képviselő-testület a határozat végrehajtásáról tájékoztatást nem kér.  
  
A határozatról értesítést kapnak: 
- Makó város polgármestere 
- Makó város jegyzője 
- Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Vagyongazdálkodási Iroda 
- Makó és Térsége Szennyvíz csatornázási Társulás (6900 Makó, Széchenyi tér 7.) 
- Irattár 

 
 
 
16. napirend 
Megállapodás a Makó-Térségi Vízközmű Kft.-vel szolgalmi jog gyakorlásáról 
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! Kedves Jelenlévők! A 
Makó-Térségi Víziközmű Kft. engedélykérelmet nyújtott be a Csongrád Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Területi Vízügyi Hatóságához a makói A1 és A8 jelű 
nyomóvezetékek rekonstrukciója tárgyában. Mindkét vezeték a KEOP támogatott projekt 
keretében valósulna meg. Az engedélykérelemmel kapcsolatban a vízügyi hatóság 
hiánypótlást bocsátott ki, kérve a megállapodást Makó Térségi Víziközmű Kft., mint 
engedélyes és Makó Város Önkormányzata, mint jogosult között azon ingatlanok 
vonatkozásában, melyek magánszemélyek tulajdonában állnak, de azokra jogosultat 
szolgalmi jog illeti meg. Ezeket az előterjesztésben olvashatták képviselő társaim. 
Tekintettel arra, hogy a megvalósuló beruházás az önkormányzat kifejezett érdeke, 
jogosult biztosítja, hogy a szolgalmi jog alapján őt megillető jogok gyakorlására 
engedélyesnek, illetve a kivitelezést ténylegesen végző vállalkozónak felhatalmazást fog 
adni. Kérdés, észrevétel van-e?  
 
Kérdés nem hangzott el. 
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Amennyiben nincs, kérem, hogy szavazzunk a 
határozati javaslatról! 
 
A képviselő-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozza:  
 
415/2014. (XI.14.) MÖKT h. 
Tárgy: Megállapodás a Makó-Térségi Vízközmű Kft.-vel szolgalmi jog gyakorlásáról 
 

H A T Á R O Z A T 
 
 
Makó Város Önkormányzat  Képviselő-testülete a víziközmű-szolgáltatásról szóló  2011. 
évi CCIX. törvény, valamint  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 107. §-ban biztosított tulajdonosi jogkörében eljárva, valamint Makó 
Város Önkormányzata vagyonáról a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról 
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szóló 11/2003. (III.26.) önkormányzati rendelet 17. § (1)-(2)  bekezdése alapján akként 
dönt, hogy a Makó, belterület 4394, 4389, 4390, 4337, 4333, 4332, 4331, 4326, 4319, 
4316, 4314, 4285, 4284, 4274, 4273/2, 4261 helyrajzi számú ingatlanok 
vonatkozásában a szolgalmi jog alapján őt megillető jogok gyakorlására a Makó-
Térségi Víziközmű Kft. (6900 Makó, Tinódi u. 8./A), illetve a kivitelezést 
ténylegesen végző vállalkozó részére felhatalmazást ad. 
  
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az erre vonatkozó megállapodás 
aláírására. 
   
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
  
Erről értesítést kap:  
- Makó város polgármestere  
- Makó város jegyzője  
- Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Területi Vízügyi Hatóság 
- Makó-Térségi Víziközmű Kft. (6900 Makó, Tinódi u. 8./A)  
- Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály 
- Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Vagyongazdálkodási Iroda 
- Irattár                                      
 
 
17. napirend 
Makó és Térsége Turisztikai Egyesület helyiségbérlet iránti kérelme 
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! Kedves Jelenlévők! Az 
egyesület kérelmet nyújtott be az önkormányzathoz, a Makó, Széchenyi tér 10. szám, a 
Korona épülete alatti 55,66 m2 alapterületű üzlethelyiség bérletével kapcsolatban. Az 
egyesület kereskedelmi tevékenységet szeretne megvalósítani helyi, makói és térségi 
termelők árucikkeinek a forgalmazása körében, „Makói Portékatár – Souvenir Shop” 
elnevezéssel. A boltban helyt kapnak a helyi termékek a térségből és Makóról egyaránt. 
Kapható lesz itt szezonban makói hagyma, gyümölcsbor folyamatosan, Makoládé és lelei 
tökmagolaj. Megvehetők még a B.S. MODA ruházati termékei, foltvarró technikával 
készült ajándékok, rongyszőnyeg, valamint strandjátékok, Makó látképével ellátott 
hűtőmágnes, kulcstartó és leporelló és sok-sok érdekesség. A fenti üzlethelyiséget 
40Ft+ÁFA/m2/hó, azaz havi 2226 Ft+ÁFA bérleti díj mellett 2014. december 1. napjától 
2015. év december 31. közötti időtartamra venné bérbe az egyesület. A helyiség 
bérbeadására vonatkozóan nem szükséges pályázat kiírása, mivel az önkormányzat 
tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról és 
elidegenítéséről szóló 24/2013. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet 34. § (1) c) pontja 
értelmében a képviselő-testület pályázati eljárás mellőzésével egyedi határozat alapján 
dönthet a bérbeadásról. Az egyedi döntés jogalapját az adja, hogy a szervezet az egyesülési 
törvény hatálya alá tartozó társadalmi szervezet. A havi bérleti díj mellett javaslom a 
helyiség használatával járó közüzemi költségek érvényesítését is. Kérdés, észrevétel a 
határozati javaslattal kapcsolatban? Dr. Török Miklós képviselő úré a szó. 
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Dr. Török Miklós,települési képviselő: Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Testület! 
Én támogatom ezt az elképzelést és én csatlakoznék még ehhez más üzleteknek esetleg az 
ilyen alapon való bérléséhez is, ugyanis itt a Korona üzletsoron, illetve a főtéri üzletsoron 
nagyon sok üres üzletünk van, és hogyha ilyen, akár turisztikai célú bérlés felmerül, akkor 
szerintem lehetne támogatni. Tehát több ilyen üzletre lenne szükség. Funkciót kellene 
váltani ezeknek a csipkesori üzleteknek és talán a turisztika ezzel fellendülhet. Köszönöm. 
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Nagyon szépen köszönöm a hozzászólást, 
észrevételt. Egyéb észrevétel, kérdés a határozati javaslattal kapcsolatban? 
 
Kérdés nem hangzott el. 
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Amennyiben nincs, kérem önöket, szavazzunk az 
előterjesztésről! 
 
A képviselő-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozza:  
 
416/2014. (XI.14.) MÖKT h. 
Tárgy: Makó és Térsége Turisztikai Egyesület helyiségbérlet iránti kérelme 
 

H A T Á R O Z A T 
 
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete - a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban biztosított jogkörében eljárva, 
hivatkozva az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló 
helyiségek bérbeadásáról és elidegenítéséről szóló 24/2013. (VIII. 29.) önkormányzati 
rendelet 34. § (1) c) pontja rendelkezésére, - úgy határoz, hogy pályázati eljárás 
mellőzésével egyedi határozat alapján a Makó és Térsége Turisztikai 
Egyesülettel (képv.: Rozsnyai Éva elnök; 6900 Makó, Széchenyi tér 22.) - mint az 
egyesülési törvény hatálya alá tartozó társadalmi szervezettel - helyiségbérleti 
szerződést köt a 7614 hrsz. alatti, Makó, Széchenyi tér 10. számú (Korona) 55,66 m² 
alapterületű földszinti helyiségre vonatkozóan 2.226,- Ft + Áfa (40,- Ft + Áfa/m2) havi 
bérleti díj mellett, 2014. év december 01. napjától 2015. év december 31. napjáig 
szóló határozott időtartamra azzal, hogy bérlő külön elszámolás alapján köteles a helyiség 
közüzemi költségeit maga viselni. 
  
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
  
Erről értesítést kap: 
- Makó város polgármestere 
- Makó város jegyzője 
- Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Vagyongazdálkodási Iroda 
- Makó és Térsége Turisztikai Egyesület (képv.: Rozsnyai Éva elnök; 6900 Makó, 
Széchenyi tér 22.) 
- Irattár 
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Farkas Éva Erzsébet polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! Kedves jelenlévők! A 
mai napirendjeinket megtárgyaltuk, köszönöm minden intézményvezetőnek, 
cégvezetőnek, érdeklődőnek a jelenlétét. Külön köszönöm képviselő társaim munkáját. A 
mai testületi ülést bezárom. Megköszönöm a tévé előtt ülő nézőknek is a jelenlétét és a 
figyelmét. További szép napot kívánok mindannyiuknak.  
 
 
 

K. m. f. 
        
 
 
  Farkas Éva Erzsébet Dr. Bánfi Margit 
 polgármester jegyző 
 
   
        
       Kovács Sándor                         Gáspár Sándor  
         jkv. hitelesítő                                          jkv. hitelesítő                                                                                                      


