
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november hó 26. napján, a 
Városháza I. emeleti nagytermében megtartott 25. – rendes, 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. Bálint-Hankóczy Beatrix, a Jegyzői Iroda vezetője.   
 
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Tisztelettel köszöntöm képviselő-társaimat, 
valamint valamennyi megjelent kedves vendégünket a mai testületi ülésünkön. 
Köszöntöm a Jegyzői Iroda vezetőjét, Dr. Bálint-Hankóczy Beatrixot, aki Makó város 
jegyzői asszonyának távollétében a jegyzői feladatokat látja el. Külön tisztelettel 
köszöntöm a Városi Televízión keresztül Makó város lakosságát, akik figyelmükkel 
tisztelik meg mai ülésünket is. A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a 12 települési 
képviselő közül jelen van mind a 12 fő, 100%. A megjelenés alapján megállapítom, hogy 
az ülés határozatképes, az ülést megnyitom. A Szervezeti és Működési Szabályzat 18. § (1) 
bekezdés c.) pontja alapján felkérem Weszelyné Véghseő Henriett Mária és Dr. Török 
Miklós települési képviselőket a mai ülésünk jegyzőkönyvének hitelesítésére. 
Megkérdezem elvállalják-e.  
 
Weszelyné Véghseő Henriett Mária és Dr. Török Miklós a feladatot vállalják.  
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Megállapítom, hogy mai ülésünk jegyzőkönyvének 
hitelesítői Weszelyné Véghseő Henriett Mária és Dr. Török Miklós települési képviselők.  
 
Tisztelt Képviselő-testület! Kedves jelenlévők! Ezek után javaslatot teszek mai ülésünk 
napirendjére. Az ülés napirendjeként a meghívóban közölteket javaslom megállapítani 
azzal, hogy a főnapirendek közé 2. napirendként vegyük fel a „Farkas Éva Erzsébet 
polgármester tájékoztatója a megválasztása óta történt fontosabb tárgyalásokról”, valamint 
„Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója a megválasztása óta történt fontosabb 
tárgyalásokról” tárgyú napirendeket, valamint sürgősséggel vegyük fel nyílt ülési 
előterjesztések közé 3/A. sz. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti 
és Működési Szabályzatának módosítása, 3/B. sz. A Polgármesteri Hivatal Szervezeti 
Működési Szabályzatának módosítása, 3/C Tájékoztatás a bejelentett szervezeti struktúra 
átalakítással kapcsolatosan, 5/A. sz. Egyesített Népjóléti Intézmény intézményvezetői 
pályázat kiírása, 5/B. A Makó Városi Kulturális- Közművelődési Nonprofit Kft. 
közhasznú jogállásának megtartása, ügyvezetőinek megbízása, 5/C. sz. Makói 
Városgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetőjének megbízása, 5/D. sz. Makói Városi 
Televízió Nonprofit Kft. ügyvezetőjének megbízása, 5/E. sz. Makói Városfejlesztő Kft. 
ügyvezetőjének megbízása, 5/F. sz. Makói Városfejlesztő Kft. könyvvizsgálójának 
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megbízása, 8/A. sz. Makó Város közigazgatási területén található köznevelési 
intézmények beiskolázási körzeteinek véleményezése, 9/A. sz. Vertán Endre emlékére fa 
ültetése tárgyú előterjesztéseket.  
 
Kérdezem, van-e más javaslat a napirendre vonatkozóan? 
 
Hozzászólás nem hangzott el.  
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Amennyiben nincs, szavazzunk a napirendről.  
 
A képviselő-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozza:  
 
417/2014. (XI. 26.) MÖKT h. 
Tárgy: A képviselő-testület 2014. november 26-i rendes ülésének napirendje. 
 

H A T Á R O Z A T 
 
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november 26-i rendes ülésének 
napirendjét – az elhangzott kiegészítésekkel együtt - az alábbiak szerint határozza meg: 
 
1.        A képviselő-testület állandó bizottsága kültagjának eskütétele 
 
2.  Farkas Éva Erzsébet polgármester tájékoztatója a megválasztása óta történt 

fontosabb tárgyalásokról 
 Előadó: Farkas Éva Erzsébet polgármester 
 

Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója a megválasztása óta történt 
fontosabb tárgyalásokról 

 
3. Tájékoztató a környezet állapotának alakulásáról  

Előadó: Dr. Bánfi Margit jegyző 
 
4. Előterjesztések, rendelettervezetek  
 
5. Interpellációk, kérdések  
 
6. Zárt ülési előterjesztések  
 
7. Egyebek 
 
 
Erről értesítést kap: 
- Makó város polgármestere 
- Makó város jegyzője 
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Farkas Éva Erzsébet polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! Mielőtt rátérnénk 
napirendjeink tárgyalására, tájékoztatom önöket, hogy 2014. november 24. napjától 
kezdődően 2014. december 31-ig Dr. Bánfi Margit jegyző asszony szabadságát tölti. 
Helyettesítését Dr. Bálint-Hankóczy Beatrix, a Jegyzői Iroda vezetője látja el. A 
főnapirendi pontok tárgyalása előtt napirend előtti felszólalásokra adunk lehetőséget. 
Kovács Sándor képviselő úré a szó. 
 
Kovács Sándor, a Makovecz Imre Bizottság elnöke, települési képviselő: Köszönöm 
a szót. Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Képviselő Társaim! Tisztelt Vendégek! 
Városunk egyik olyan problémájára szeretném felhívni a figyelmet, ami hosszú-hosszú 
hónapok óta szinte mindenkinek az életét keseríti. Nevezetesen az elhíresült 
járdaprogram, ami semmi körülmények között nem akar normális kerékvágásban a végére 
jutni. Az előző ciklusban már említettem, nem óhajtok tovább belemenni, hogy az 
elosztás elvével nem értettem egyet, aztán a kitűzött határidővel, mert úgy éreztük, hogy 
ez egy kicsit kampány jellegű beruházás, most pedig azzal szembesülünk, hogy itt van a 
nyakunkon a tél, a járdák még csak-csak lekerültek a helyükre, a kövek, de az 
utómunkálatok, a törmelékek elszállítása, az árkok kitisztítása erősen kívánni valót hagy 
maga után. Azon kívül azt is furcsállom a kivitelező részéről, hogy mondjuk az I-es ütem 
esetében az én választókerületemben már 3-szor bejártuk, 3-szor megállapítottuk a 
hiányosságokat, változás azóta sem történt. Hibák nem lettek kijavítva. Gondolok itt 
házak lábazatára, stb., stb. II. ütem, amelyiknek a határideje gyakorlatilag egy héttel tolódik 
el az I. ütemétől, ott meg egyáltalán nem került bejárásra sor. Tehát nem tudom, hogy ott 
mikorra várható, hogy a majdani feltárt hibák kijavításra kerüljenek. Én úgy gondolom, 
hogy arról van tudomásom, hogy a város vezetése tárgyalásokat folytatott a kivitelezővel 
több fordulóban, de továbbra is kérném a kivitelező, esetleg a jelen lévő képviselőjét, hogy 
nagyobb munkaszervezéssel, nagyobb odafigyeléssel, mert nyakunkon a tél, nem fogunk 
tudni árkot takarítani. Most is gondot okoz, ha például a Lehel utcában az árkot ki kellene 
takarítani. Bele kell menni abba a majdnem fagyos vízbe, nem kellemes, biztos vagyok 
benne, de volt jobb idő is ettől. Én ennyit kérnék a kivitelezőtől, hogy jobb 
munkaszervezéssel, nagyobb odafigyeléssel próbáljuk meg normális kerékvágásban 
befejezni ezt a beruházást. Köszönöm szépen. 
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Köszönöm képviselő úrnak a hozzászólását, és 
felkérném alpolgármester urat, hogy néhány szóban tájékoztassa önöket ezzel 
kapcsolatosan, hiszen a kivitelezőkkel, illetve a műszaki ellenőrökkel ő tárgyalt. Parancsolj 
alpolgármester úr. 
 
Czirbus Gábor alpolgármester: Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Képviselő-
testület! Megértem Kovács Sándor képviselő úr felszólalását, és maximálisan egyetértek 
vele. Úgy gondolom, hogy ez a beruházás nem megfelelőképpen lett kivitelezésre 
bocsátva. Gondolok itt arra, hogy ez egy hatalmas beruházás volt. Több mint 110 
utcaszakaszt érintett, és nagyon-nagyon rövid időtartamot kapott a kivitelező arra, hogy 
ezt a feladatot elvégezze. A naptár tekintetében nem biztos, hogy jó választásnak tűnt az, 
hogy az őszi választásokra időzítette az előző városvezetés azt, hogy ezeket a járdákat meg 
kell, hogy építsék. A kivitelező korábban szerződésmódosítással fordult az 
önkormányzathoz, hivatkozva arra, hogy nem bírta időben elvégezni a feladatát, amit az 
előző városvezetés 1 hónapos csúszásra engedélyt adott számukra. Nagyon jól látja 
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képviselő úr azt is, hogy hétfőn, azaz november 24-én kellett volna az I. ütemet 
műszakilag teljesen átvennie az önkormányzatnak. Mint láthattuk a járdabejárások során, 
nem készült el 100%-osan ezeknek a járdáknak a kivitelezése. Továbbá a II-es ütemnek 
december 1-je a határideje, ezért a hétfői nap folyamán egyeztetést kértünk a kivitelezővel, 
amely során megállapodtunk abban, hogy december 15-ig valamennyi utcát helyreállít, 
rendbe hoz azért, hogy a makói lakosok az ünnepeket már úgy várhassák, hogy semmi 
nemű fennakadást a járdaprogram nem fog jelenteni számukra. Erre ígéretet kaptunk. Egy 
olyan szerződést fogunk kötni a kivitelezővel, hogy egy bizonyos összeget vissza fogunk 
tartani annak érdekében, hogy a fennmaradó munkákat biztosan elvégezze. Amennyiben 
december 15-re ezeket a munkálatokat nem fogja tudni elvégezni, egy más szerződést 
fogunk kötni másvalakivel, aki ezeket a munkákat be fogja fejezni. Nyilván a kivitelező 
garanciát vállalt arra, hogy a munkát el fogja végezni, és a makói lakosok pedig az 
ünnepeket úgy tudják várni, hogy a házuk körül minden rendben van, gondolva itt azokra 
a javításokra, amit a képviselő úr is említett, hogy például a bejárók összekötése a járdával, 
a kertkapuk helyreállítása, illetve a megmart épületek javítása. Viszont vannak olyan 
munkálatok, amit az időjárásra való tekintettel már az idei évben nem tudnak elvégezni, az 
pedig az, hogy a füvesítést, a zöld területet helyreállítsák, illetve aszfaltozásra nem lesz már 
lehetőség ebben az időszakban hőmérsékleti tényezőkre való tekintettel, ezért 2015. április 
15-ig kell a kivitelezőnek ezeket a maradék munkákat elvégezni, amire szintén 
visszatartunk egy bizonyos összeget, és akkor fogja megkapni, amennyiben április 15-ig 
ezek a beruházások megvalósításra kerültek, pótmunkák, javítások el lettek végezve. Én 
bízom benne, hogy mindenkinek megelégedésére fog szolgálni ez a megállapodás, amit 
tudtunk utólag kötni. Nyilván ezt a szerződést nem mi kötöttük a kivitelezővel. Én 
személy szerint átnézve a műszaki kérdéseket, illetve a probléma nagyságát, nem biztos, 
hogy ezt így egyszerre csináltam volna, és azt sem, hogy 2 hónap alatt, és azt sem, hogy 
ősszel, illetve télen. Ma reggel például, ahogy néztem az időjárás jelentést, Magyarország 
több pontján már havazott. Nekünk szerencsénk van ilyen helyzetben, hogy Makó városa 
még nem került hótakaró alá, ezért a kivitelező dolgozni tud, illetve abban is szerencséje 
volt a kivitelezőnek, hogy az elmúlt hetekben nem volt olyan esős időjárás, ami nehezítette 
volna a munkáját. Amennyiben ilyen időjárási körülmények lettek volna, én úgy 
gondolom, hogy akár ez elhúzódhatott volna karácsony utánra, vagy akár újévre is ez a 
kivitelezés befejezése. Én nagyon bízom a pozitív folytatásban, és abban is, hogy 
december 15-én le fog zárulni a járdaprogram, és mindenkinek megelégedésére fog 
szolgálni. Köszönöm szépen. 
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Köszönöm szépen Czirbus Gábor alpolgármester 
úr tájékoztatóját. Kádár József képviselő úrnak adom meg a szót. 
 
Kádár József, az Agrárgazdasági Bizottság elnöke, települési képviselő: Tisztelt 
Polgármester Asszony, Képviselő-társaim, vendégeink! Én egy másik problémára 
szeretném felhívni a figyelmet, ami igazából kapcsolódik a járdaprogramhoz is. Úgy látom, 
hogy Makón és környékén a belvízelvezető csatornák elég rossz állapotban vannak. Ennek 
érdekében mi szerveztünk november 13-án egy fórumot, amin a polgármester asszony 
védnökséget vállalt. Én ezt itt szeretném megköszönni. Nagyon nagy segítség az, hogy 
felvállalja ezt a gazdák mellett, és azt tudni kell, hogy egy 8-10.000 hektárról van szó, ami a 
külső területeken úgymond nem víz alatt áll, de művelhetetlen, ugyanis a kukoricát, 
napraforgót részben tudtuk learatni  ezekről a területekről, és ennek hátránya, hogy ezeket 
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a területeket nem tudjuk beművelni, nem tudunk gabonát vetni a következő évre, ami egy 
további probléma, úgyhogy 2 évi termés van veszélyben. Én azt a problémát látom a 
legkomolyabbnak, hogy Békés megye, Békéssámson és apátfalvi főcsatorna úgymond 
nincs karbantartva. Erre kaptunk ígéretet ugyan, de csak részben valósult még meg. Én 
úgy gondolom, hogy több éves hátraléka van ennek a dolognak. Nagyon szeretném, 
hogyha lenne folytatása, tehát itt nem állhat meg a dolog. Mindenféleképp folytatni kell 
ezt a belvíz elleni küzdelmet, és én szeretném polgármester asszony segítségét továbbra is 
kérni. Lázár János országgyűlési képviselőnket is kértük, ő ígéretet tett, hogy segít a 
problémák megoldásában. Én ezt szerettem volna. Köszönöm szépen.  
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Köszönjük szépen a tájékoztatást. Dr Hadik 
György képviselő úrnak adom meg a szót. 
 
Dr. Hadik György, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke, települési képviselő: 
Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Képviselő-testület, kedves vendégeink! Első 
képviselő testületi ülésen került szóba a polgármesternek, a képviselő-testület tagjainak az 
illetményei, a jövedelmi viszonyai. Erről határozatot hoztunk. Szinte minden második 
ember azzal a kérdéssel fordul hozzám, hogy igaz-e, hogy Makó város alpolgármestere 
4.200.000 Ft-ot fog kapni szabadságmegváltás címén? Különböző ötleteket kapok, hogy 
mit jelent ez a dolog. Általában ez nem egy megszokott működést jelez, az ő kereseti 
viszonyai felett az én számításom szerint ez több mint 90 napnak a megváltását jelenti. Ez 
évek alatt tud összejönni, és több mint 4,5 hónapos munkaidőnek a kifizetését jelenti. Az 
a kérdés merült fel, hogy hogyan történhetett meg? Az, hogy a jól megérdemelt 
szabadságát nem vehette ki. A másik, a szabadsággal legyünk tisztában, hogy nem a 
dolgozó, hanem a munkáltató kötelessége ezt kiadni, illetőleg az gazdálkodik annak a 
túlnyomó többségével. Másik része, hogy akkor, hogyha az ott dolgozó úgy gondolja, 
hogy át kívánja vinni a szabadságának egy részét, azt írásban kéri a munkáltatótól, 
megindokolva azt, hogy ennek mi az oka, illetőleg azt március végéig ki kell venni. 
Történt-e ilyen írásos kérelem? Illetőleg mi szerepel abban indokként? Ez egy 
átlagembernek a több évi munkabére. Mi indokolta ezt? Másik, hogy ki írta alá ezt a 
papírt? Kinek a felelőssége, hogy egy ilyen kaotikus helyzet alakult ki ebben az 
önkormányzatban? Hogy működött ez az önkormányzat, ha ilyen előfordulhat, hogy nem 
figyel oda senki erre, nem figyelmeztette, nem szólította fel, hogy ekkora összeg 
felhalmozódjon? Nem csak egy figyelmetlenségről van szó, amikor egyszerűen nem került 
kiírásra egy szabadság, aminek ez a vetülete most pénzbeli megváltása. Súlyos milliókról 
van szó. Én tájékoztatást szeretnék kérni ezzel kapcsolatban. Köszönöm szépen. 
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Köszönöm szépen. A munkavállaló éves 
szabadságára vonatkozóan 2014-ben törvénymódosítás történt. A módosítás egyrészt 
tovább erősíti azt a munkáltató kötelezettséget, amely szerint meg kell oldani, hogy a 
szabadság elsősorban a tárgyévben kerüljön igénybevételre, akkor pihenjen a 
munkavállaló, másrészt a felek pedig a következő évre történő szabadság átütemezésre 
vonatkozó megállapodásánál kell, hogy rögzítsék, hogy a megállapodásnak naptári 
évenként kell megtörténnie. Lényeges kérdés valóban az, hogy mi lesz a szabadságnak a 
sorsa, ha a kiadásra vonatkozó szabályok szerinti időpontban nem kerül igénybevételre. 
Én úgy gondolom, hogy az előző munkáltató részéről, volt polgármester úr személyében 
jogszabálysértés történt, hiszen ő a felelős a szabadság időben történő felhasználásáért, 
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még akkor is, ha a munkavállaló esetleg nem akart, vagy nem tudott szabadságra menni a 
munkájából kifolyólag. Ez a helyzet azonban éppen a módosításnak köszönhetően nem 
eredményezi a szabadságnak az elvesztését, és ez a munkajogi elévülési idő alatt 
természetben jár, mivel a szabadság pénzbeli megváltása továbbra is csak a munkaviszony 
megszűnésekor lehetséges, és akkor viszont kötelező is. A munkáltató, mint tudjuk dr. 
Buzás Péter volt polgármester úr volt, és a kötelezettség így az alpolgármesteri jogviszony 
megszűnését illetően érvényes. Ennyit tudok a szabadságmegváltással kapcsolatosan 
mondani. Erről tájékoztattam, a szabadságmegváltással kapcsolatosan volt alpolgármester 
urat is, és ez az összeg kifizetésre kerül. 
 
Dr. Hadik György, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke, települési képviselő: 
Nagyon szépen köszönöm a tájékoztatást, de a kérdésnek volt egy másik része is. 
Nevezetesen az, hogy keletkezett-e ennek írásos nyoma, hogy évente átvitelre került, 
illetőleg, hogy ezen az írásos anyagon mi szerepel, mi volt ennek az oka? Milyen rendkívüli 
helyzet indokolta azt, hogy neki dolgoznia kellett ahelyett, hogy jól megérdemelt 
szabadságát tölthette volna? Egy másik választópolgár azt mondta, hogy augusztus 
folyamán szeretett volna beszélni a területi képviselőként is dolgozó alpolgármester úrral, 
és az a válasz hangzott el, hogy most külföldön szabadságon vagyok. Az Adria hangzott el 
a szabadságtöltési helyeként. Ezek után merült fel az a gondolat, hogy esetleg egy egyszerű 
figyelmetlenség, be nem jegyzett dologról van szó, ami most forintosításra kerül. És ennek 
a jogszerűségét kérdezem meg. Nem én kérdezem, egyszerűen én csak szócsöve vagyok 
azoknak az embereknek, akik ezzel a kérdéssel foglalkoznak, és különböző véleményeket 
foglalnak össze, ahol többször elmondják, hogy ez több éves munkabére egy átlag 
dolgozónak. Ugyanakkor lehet, hogy egy adminisztratív probléma. Köszönöm. 
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Köszönöm képviselő úr. Valóban a jogviszony 
megszűnésével természetesen az elszámolási lap kitöltésére került sor, amelyben 
nyilvántartásra került magának a szabadságolásnak is az ideje. Ennyit tudok ezzel 
kapcsolatban tájékoztatásul adni. Megadom a szót Marosvári Attila képviselő úrnak. 
 
Marosvári Attila, a civil kapcsolatok tanácsnoka, települési képviselő: Tisztelt 
Polgármester Asszony! Tisztelt Képviselő-testület! Én tartottam magam ahhoz, amit 
polgármester asszony kért tőlem, amikor erről beszéltünk, hogy lehetőség szerint erről a 
témáról én ne beszéljek. Én ezt megtettem. Több újság keresett ez ügyben. Én nem 
nyilatkoztam. Nem gondoltam, és méltatlannak tartom Dr. Hadik György képviselő úrnak 
a mostani felszólalását. Czirbus Gábor alpolgármester úr indította el ezt a folyamatot, 
meglebegtette azt, hogy én csaltam a szabadság nyilvántartással, arról beszélt, hogy 6 év 
alatt nem vettem ki egyetlen egy nap szabadságot sem. Ha vette volna a fáradtságot, vagy 
gondolom, hogy vették a fáradtságot, akkor kiderül az, hogy ez a szabadság nyilvántartás 
teljesen pontosan, és szabatosan volt vezetve. Nem 6 évről, hanem 8 évről van szó. És ha 
vették volna a fáradtságot, akkor pontosan tudja, hogy a polgármesteri jogállásról szóló 
törvény alapján 39 munkanap szabadság illeti meg a polgármestert. Ez 2 hónapnyi 
szabadságot jelent egy évben. Ha nekem mutat egy olyan főállású polgármestert, 
alpolgármestert, aki ezt a 2 hónapos szabadságot ki tudta volna venni, lásd főpolgármester 
urat Budapesten, lásd a csongrádi városvezetést, és lehet sorolni a példákat, akik 
egyébként Fideszesek. Ők is ugyanebbe a helyzetbe kerültek. Nem lehetett kivenni ezt a 
szabadságot. De visszautasítom azt a prekoncepciót, hogy azzal vádolnak meg, hogy én 
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nem vettem ki szabadságot. Vissza tudom mutatni egyébként, itt is hozzáférhető, hogy évi 
2-3 hét szabadságot tudtam igénybe venni. Ebben az évben nem. Ebben az évben 6 napot 
voltam szabadságon. A 8 év alatt, ameddig én főállású alpolgármester voltam, évek után 
halmozódott fel ez a szabadság. Soha nem volt olyan törekvésem, vagy szándékom, hogy 
ezt én csalással, vagy manipulációval pénzben megváltva. Nem. Egyszerűen 
konstatálódott az a helyzet, hogy az ember, amikor dolgozott, akkor nyilván nem tud 
egyszerre szabadságon lenni. Azok a képviselők, akik itt ültek a testületben minden 
hónapban vizsgálhatták azt a beszámolót, amit most az új városvezetés is adott, hogy 
melyik nap ki mivel foglalkozott. Rekonstruálható egy az egyben, hogy én melyik 
munkanapokon, amikor nem tudtam szabadságon lenni, milyen feladatot végeztem a 
város érdekében. Én akkor egyedül voltam alpolgármester. Most erre a feladatra, ahogy 
hallom, már másik embert is be fognak hozni. Gondolom Czirbus Gábor alpolgármester 
úrnak akkor nem lesz ilyen problémája, hogy ő 2 hónapig szabadságon tudjon lenni. Én 
ezt nem tudtam megtenni. Mi ezt akkor nem tudtuk megtenni. Megnézhető, hogy a mi 
munkánk eredményeként ez a város most hol tart. Kritika hangzott el Czirbus Gábor 
alpolgármester úr részéről. Köszönöm képviselő asszony a mosolygását. Én azért örülök, 
és büszke vagyok erre a városra, hogy holt tart. Kritikaiként hangzott el alpolgármester úr 
részéről a járdaprogram lebonyolítása. Célozta ezt az előző városvezetésnek. Hagy tegyem 
akkor ehhez reakcióként hozzá, hogy ez egy közbeszerzési eljárás volt. A közbeszerzési 
eljárást egy cég, amiben a határidők is meg voltak adva, ajánlatot tett. Ő ezt vállalta, hogy 
ezt a munkát az abban megjelölt határidőre elvégzi. Ráadásul nem is egy közbeszerzési 
eljárás volt, hanem kettő. Külön közbeszerzési eljárás volt. Senki nem kényszerítette az I. 
ütemre vállalkozót, hogy a II. ütemre is ő adjon ajánlatot. Senki. És azt sem kértük tőle, 
hogy ezt 3 csapattal, vagy 5-tel, vagy egyszerre 30-al csinálja. Ezt a munkát mi nyáron 
szerettük volna lebonyolítani. Nem tehettünk arról, hogy a vállalkozó nem vonultatott fel 
olyan erőforrást, amivel ezt a határidőt tartani tudta volna. Mi adtunk neki határidő 
módosítást a közbeszerzési törvény szabályainak megfelelően arra hivatkozással, és azzal 
az indokkal, ami egyébként jogszerű indok volt, hogy lényegesen csapadékosabb nyár volt, 
mint máskor szokott lenni. Megadtuk neki a határidő módosítást. Mindent a 
közbeszerzési szabályoknak megfelelően tettünk meg. Nem volt alkulehetőségünk ebben a 
folyamatban. Október 12-e óta egyébként már más városvezetés van, tehát ráhatásunk se 
lehetett erre a folyamatra. Én azt mondom lehet hibáztatni sok mindenért az előző 
városvezetést, de azért, hogy ezt a programot nem kellő alapossággal, kellő mélységgel és 
kellő hatékonysággal készítettük elő, ezért mi felelősek nem lehetünk. Ha mi maradtunk 
volna ebben a pozícióban, és harcoltunk volna azzal a kivitelezővel, aki még egyszer 
mondom, amiatt csúszott meg az időjárási viszonyoktól függetlenül, mert nem kellő 
erőforrásokat vonultatott fel erre a feladatra. Erre nekünk menet közben, noha felhívtuk 
többször a figyelmet, remélem, hogy megnézted az építési naplót is, folyamatosan 
figyelemmel kísértétek, hogy mikor milyen tárgyalást folytattunk. Azt gondolom, hogy 
ebből a kivitelezőből ilyen összegért, hiszen volt más ajánlat is, ami lényegesen magasabb 
összegbe kerül, nem lehetet volna kihozni mást. Úgyhogy tisztelt képviselő úr, nagyon 
szépen köszönöm, hogy aggódsz azért, hogy én hogyan végeztem a munkámat, és hogy 
kellően kipihentem-e magam, én bízom benne, hogy ez a 4.200.000Ft, ami nem tudom, 
hogy bruttó, vagy nettó, nálam általában bruttóval szokták számolni ezt a dolgot, 
másoknál viszont nettóba, tehát rám rá szokták rakni azokat a járulékokat is, amit a 
munkáltatónak ki kell fizetni, és arról sem esik szó, hogy ez a 75%-os különadó alá esik, 
tehát ennek töredéke lesz, ami engem adott esetben szabadságmegváltásként megillet, de 
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legyen ez a lelketek, hogy ezzel foglalkoztok. Foglalkozzatok vele, még sokat lehet 
foglalkozni vele. Én azt gondolom, hogy az a 12,5 fős köztisztviselői létszámemelés, 
amelynek az 1. havi díja 7.700.000Ft, és most fogunk dönteni, most fogtok, most fog a 
képviselő-testület többség erről dönteni. Ha jövőre ennek a hatása érvényesülni fog, ez 
70.000.000 Ft körül lesz. Nagyságrendekkel többet fog költeni az önkormányzat saját 
magára, mint az előző időszakban töltött, és nem gondolom, hogy ez a változás 
hatékonyabb, eredményesebb munkavégzést fog biztosítani. De majd ezzel kapcsolatos 
véleményemet ezek után kicsit markánsabban el fogom mondani annál a napirendnél is. 
Köszönöm szépen. 
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Köszönöm szépen. A szabadságmegváltás 
összegével kapcsolatosan tájékoztatom önöket, hogy volt alpolgármester úr, képviselő úr 
ezzel kapcsolatosan megkapta az írásbeli tájékoztatót. Valóban ennek az összegnek 
nagyon nagyarányú százaléka adóba fog elmenni. 2.000.000 Ft feletti összegnél, amint 
említette képviselő úr több mint 70%-ban. Ettől függetlenül azt szeretném kérni a tisztelt 
képviselő-testülettől, hogy tisztelettel forduljunk egymás felé minden nemű 
megjegyzésünkkel, illetve hozzászólásunkkal együtt. A következő testületi ülésen az 
önkormányzat humánpolitikával foglalkozó munkatársát fogom megkérni, hogy 
tájékoztasson a szabadság nyilvántartásra vonatkozó adatokról. Megadnám a szót Dr. 
Hadik György képviselő úrnak. 
 
Dr. Hadik György, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke, települési képviselő: 
Egy kérdést kaptam. Válaszolok rá, honnan az adat. 4.200.000 Ft-ot az újságban olvastam. 
Mindenki látta, mindenki hallotta, hogy ekkora összegről van szó. A másik kérdés, hogy 
lehet, hogy évente nem került forintosításra a szabadságmegváltás? Miért most kell egy 
összegben megváltani? Miért nem tavaly, amikor lezártunk egy évet, miért nem tavalyelőtt, 
amikor lezártunk egy évet, miért nem jövőre, mondjuk, amikor ugyanilyen jogszerűen 
lehetőség lett volna. Köszönöm szépen. 
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Köszönöm szépen. Megadom a szót Czirbus Gábor 
alpolgármester úrnak. 
 
Czirbus Gábor alpolgármester: Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselő-testület! Több 
alkalommal is úgy gondolom, hogy megszólított engem Marosvári Attila képviselő úr. 
 
9:43-kor Dr. Lázár János, Miniszterelnökséget vezető miniszter, országgyűlési 
képviselő megérkezett az ülésterembe.  
 
Czirbus Gábor alpolgármester: Nem tudom, hogy miből gondolta képviselő úr, hogy 
szavaival élve, én ezt megszellőztettem, így mondta, hogy ezt én hoztam nyilvánosságra. 
Nem tudom, hogy miből gondolta ezt, és ezzel kapcsolatban annyit szeretnék elmondani, 
hogy az utcára kimenve az emberek engem azzal szembesítenek, hogy miért nem ment el 
Marosvári Attila úr szabadságra, holott őt a munkáltatója kötelezi arra, hogy az éves 
szabadságát kivegye. Amennyiben esetleg átmegy a szabadság, akkor márciusban vegye ki. 
Ezt nem értik a dolgozó emberek, és ezzel szembesítenek bennünket. És gondolom, hogy 
Dr. Hadik György doktor úr is ezzel szembesül nap, mint nap, amikor beszél esetleg az 
utcán az emberekkel, vagy akár a kórházban a betegekkel. Más ember ezért az összegért 
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dolgozik 4 éven keresztül, és ezt savalják, hogy önnek miért van ennyi. Azt megértjük, 
hogy ön dolgozott, csak azt nem értjük meg, hogy miért nem vette ki a szabadságát, és 
említette azt is, hogy másoknál is bent ragadt ez a szabadság. De ugyanakkor 
elmondhatom azt is, hogy dr. Buzás Péter ugyanezt a mennyiségű szabadságot ki tudta 
venni, ő nem halmozta fel úgy, mint azt esetleg tette ön 8 év, illetve hogy mondja, hogy 6 
évi szabadságot. Úgyhogy én erre ennyit szeretnék mondani. A járdaprogramos 
beruházással kapcsolatban én akkor is azt mondom, hogy meglátásom szerint ez felelőtlen 
beruházás volt ekkora volumenben. Én ezt akkor leellenőriztettem volna a tervezővel, 
kértem volna egy külső véleményt, megkérdeztem volna, hogy ezt ennyi idő alatt meg 
lehet-e csinálni. És nagyon sajnálom, hogy ezt a pályázatot úgy írták ki, hogy az október 
12-i választásokat érintse. Egyértelműen látszott, hogy azt szerették volna, hogy a 
választók ezen a járdán menjenek a választókörzetekbe, ez látszott. Igen az én 
körzetemben is szeptemberben felszedték a járdát, és még a mai napig nem került 
helyreállításra. Erre nem tudok mit mondani. Ez több mint 2-3 hónapos időintervallum. 
Én úgy gondolom, hogy ez nagyobb odafigyelést igényelt volna az előtervezeteknél. 
Köszönöm szépen. 
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Köszönöm szépen alpolgármester úr. Még egyszer 
tájékoztatásul elmondanám a szabadságmegváltással kapcsolatosan, a következő testületi 
ülésen az önkormányzat humánpolitikával foglalkozó munkatársát megkérjük a részletes 
tájékoztatásra. Weszelyné Véghseő Henriett Mária képviselő asszonyé a szó. Parancsolj. 
 
Weszelyné Véghseő Henriett Mária, települési képviselő: Tisztelt Polgármester 
Asszony, Képviselő-testület, kedves vendégek! A járdával kapcsolatban szeretnék én is 
megjegyzést elmondani. Folyamatosan kapom én is hiányosságokat és rendszeresen 
megjelenek a műszaki osztályon. Próbáljuk Siket Tibor úrral a panaszokat összeegyeztetni, 
és a járdakivitelező cégnek ezt továbbítani. Sajnos múltkor is történt egy olyan eset, hogy 3 
héttel a megjegyzés után, hogy probléma van az árok kitakarítással illetve a törmelék 
eltakarításával, nem történt semmi, és felhívott a lakos, hogy most már köszöni szépen a 
segítséget, ő ezt megteszi a saját pénzéből. Azt gondolom, ez nem megengedhető, nekünk 
felelősségünk van, illetve a kivitelező cégnek felelőssége van. A másik, amire szeretnék 
reagálni, hogy kikérem magamnak a személyeskedést itt a képviselő-testületi ülésen. Akkor 
mosolygok, amikor én akarok. Szerintem ez nem méltó. A másik, 4.200.000 Ft-tal 
kapcsolatban én mindennap megváltozott munkaképességű emberekkel foglalkozom, akik 
27.000 Ft-ból élnek, és felháborítja őket ez, felteszik a kérdést, hogy miből fogják a 
karácsonyi ajándékot, illetve a karácsonyt megvalósítani, és ezért van, hogy az egész 
városban felháborító ez a 4.200.000 Ft-os szabadságmegváltás, ami lehet, hogy jogszerű, 
de én úgy gondolom etikátlan. Köszönöm szépen. 
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Köszönöm szépen képviselő asszony hozzászólását. 
Még egyszer megkérném a tisztelt képviselő-testületet, hogy a személyes megjegyzéseket 
mellőzzük a képviselő-testületi ülésen, adjuk meg annak a méltó menetét. Köszönöm 
szépen. Toldi János képviselő úr kér szót. Parancsoljon képviselő úr. 
 
Toldi János, az Emberi Erőforrások Bizottsága elnöke, települési képviselő: Tisztelt 
Polgármester Asszony, Képviselő-társaim! Kedves vendégek és TV előtt ülő nézők! 
Éveken keresztül ritkaság számba ment, hogy országgyűlési képviselőnket is köszöntsem 
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körünkben, köszöntöm Lázár János miniszter urat. Jó eső érzés, hogy itt van köztünk, 
végighallgatja a képviselő-testületet és annak látja munkáját. Lassan azt hiszem holnap 
elérjük a tízes fórumot. Hetente két-két alkalommal is nem kímélve polgármester asszonyt 
és alpolgármestert, valamint a térség képviselőit, ténylegesen ömlött ránk a gond és a baj, 
de volt néhány pihentető jó kívánság is, és elismerés. Ezek közé tartozik, ami éppen nem 
az elismerés, és hagy mondjam ki a nevet, Alföldvíz Zrt., róluk lenne szó, ugyanis 
majdnem minden, sőt, én azt mondanám minden egyes fórumon felvetődött, hogy 
folyamatosan érkezik a városba az általuk kibocsátott levélben a csekk megérkezése, ahol 
nem csak a vízdíjat kérik tőlünk, hanem most már a szennyvízzel kapcsolatos költségeket 
is. Itt-ott azért még visszamenőlegesen is. Amikor felvetődik ez a kérdés, sok helyen még 
mondták is, hogy azt kaptuk ígéretbe az előzőn önkormányzat vezetőitől, hogy ez 
december 31-ig nem fog bekövetkezni. Felvetődik bennünk, hogy mi lesz a többi esetleg 
elszállt és elszólt ígérettel, mi van azokkal, akik az úgynevezett nyomásos rendszeren belül 
szivattyúval emelik át a szennyvizüket. Valamikor emlékezetem szerint olyan dolog volt, 
hogy a gép által fogyasztott elektromos energiát, vagy kilowattokat levonják majd a 
vízdíjból, ami automatikusan jelenti azt, hogy nem lesz belőle szennyvíz. Annyit tudok, 
hogy valójában 15 Ft/m3-enként van kedvezmény, de a lakos visszajelzése alapján ez nem 
szerepelt már a számlán. A másik, ami nagyon természetes dolog volt igaz, hogy azt 
mondja most az Alföld, hogy megvette a makói vízművet, de itt valamikor az volt, hogy 
két oldalra volt állítva a lakosság. Egyik a Bajcsy lakótelep, vagy a Rudnay, tehát lakótelepi 
házban lakó kerttel, vagy udvarral nem rendelkező ingatlanokról volt szó. A másik oldal 
pedig a családi házak. És ez megint jelentett egy 10-15%-os kedvezményt annak idején, 
mert azt a vizet locsolásra, más célra történő használat, eleve nem jut vissza a 
zártrendszerű szennyvízcsatorna rendszerbe. Ezzel kapcsolatosan teszem fel a kérdést, 
hogy mi a remény, mi a jövő ezzel kapcsolatosan? Köszönöm, hogy meghallgattak. 
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Köszönöm szépen képviselő úr. Valóban a 
polgármesteri fogadóórákon, illetve lakossági fórumokon a legfőbb problémaként van 
jelen a csatornázási beruházással kapcsolatos városban jelenlévő problémák. Az Alföldvíz 
Zrt.-vel és az energetikai hivatallal folyamatosan, gyakorlatilag az elmúlt 1 hónapban a 
beiktatásunktól kezdve folyamatosan tárgyalásokat folytatunk. Ezzel kapcsolatosan 
szeretném felkérni tájékoztatásra Czirbus Gábor alpolgármester urat. 
 
Czirbus Gábor alpolgármester: Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselő-testület! A 
polgármesteri fogadóórákon azzal szembesültünk, hogy az előző városvezetés szóban 
olyan ígéretet tett a makói lakosoknak, hogy december 31-ig nem kell csatornadíjat 
fizetniük, és felháborodásukra megjelentek a postaládában a csekkek visszamenőleg akár 
nyárra, vagy az őszre. Ezt azonnal kivizsgálva egyeztettünk a projektmenedzser úrral és az 
Alföldvíz Zrt. vezérigazgatóját egy megbeszélésre invitáltuk, hogy tisztázzuk ezt a 
helyzetet. A megbeszélés eredményeként azt mondhatom el, hogy közösen az energetikai 
hivatalhoz fordultunk állásfoglaláshoz. Ugyanis az Alföldvíz Zrt. úgy gondolja, hogy ő egy 
meglévő céget vett át, a Makó Térségi Víziközmű Kft.-t vette meg, és ő rendelkezett 
csatornadíj szedési jogosítvánnyal, hogy így mondjam, és ezt ő kiterjesztheti az új 
beruházásra is a próbaüzemet lezáróan. Meg is tette, ki is küldte a csekkeket, és ezért 
találtuk magunkat kellemetlen helyzetben. Egyeztetések során az a megállapodás született, 
hogy közösen fordulunk az energetikai hivatalhoz. El is küldtünk egy hivatalos levelet, 
amiben kértünk egy állásfoglalást, hogy legyen szíves az energetikai hivatal meghallgatni 
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mind a két felet, és majd ezek után állást foglalni. E helyett az energetikai hivatal 
visszaküldött számunkra egy levelet rögtön egy-két nap leforgása alatt, hogy az Alföldvíz 
jogosan szedi a csatornadíjakat. Mi ezt nem fogadjuk el még a mai napig sem, és 
próbálunk igenis időpontot kérni arra, hogy a mi álláspontunkat is ki tudjuk fejteni ezzel 
kapcsolatban, és az új városvezetés szeretne kiállni a makóiak érdeke mellett. Amennyiben 
az Alföldvíz Zrt.-nek lesz igaza ebben az ügyben, akkor kedvezményes részletfizetési 
kedvezményt fog biztosítani a makóiak számára. Amennyiben pedig Makó Város 
Önkormányzatának lesz igaza, és december 31-ig nem kell csatornadíjat fizetni, abban az 
esetben pedig a már befizetett díjakat jóvá fogja írni az Alföldvíz Zrt. a lakosok számára. 
Továbbá mi úgy gondoltuk, hogy ez a beruházás együtt valósult meg a kistérségi 
beruházással, gondolva itt például több kis településre, akár Kiszomborra, akár 
Földdeákra, és ők a mai napig nem fizetnek csatornadíjat azért, mert az energetikai hivatal 
nem állapította meg számukra azt, hogy ennek a díjnak mekkora a mértéke, és mely naptól 
kell ezt megfizetniük. Mi is úgy gondoljuk, hogy ugyanazon beruházás kereteiben történt a 
makói kivitelezés is, és ezért várjuk az állásfoglalást még egyszer az energetikai hivatal 
részéről, hogy ezt kezelje egyenlően. Köszönöm szépen. 
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Megköszönöm alpolgármester úr tájékoztatóját. 
Gáspár Sándor képviselő úrnak adom meg a szót. 
 
Gáspár Sándor közbiztonsági tanácsnok, települési képviselő: Tisztelt Polgármester 
Asszony, Tisztelt Képviselő-testület, Tisztelt Miniszter Úr, Tisztelt Jelenlévők! 
Alpolgármester úrral egyetértek, hogy ennyire elhúzódik, de viszont azt tényleg nem 
értem, hogy az előző, tehát közbeszerzési kiírásban a vállalkozó látta a kezdési időpontot, 
látta a befejezési időpontot, és vállalta azt, hogy ő erre az időpontra, befejezési időpontra 
elkészíti a járdát. Arról azt hiszem az előző testület nem tehet, hogy a vállalkozó nem 
vonult fel annyi dolgozóval és annyi munkaerővel, hogy ezt szeptember végére be tudja 
fejezni. A múlt héten, szerdán egy napot töltöttem el a kivitelező képviselőjével 
különböző utcáknál a járdák átvételénél. Nem is kevés probléma van. Ezeket mind 
felírtuk, és ez gondolom, hogy bizonyos időn belül ez teljesítésre is fog kerülni. Volt, ahol 
még gereblyéztek, elhordták a földet, de kértem, hogy tovább gereblyézzenek, mert a 
virágoskertbe leöntött K10-es betonnak a maradékai még mindig ott vannak. Nem 
megengedhető, hogy virágoskertbe továbbra is beton maradjon, hiszen akkor a lakó, aki 
ott lakik, az hogy fogja a virágoskertet rendbe hozni? Ez nekik a feladatuk. Vannak egyéb 
problémák. Én remélem azt, hogy rövid időn belül ezek kijavításra kerülnek, bár vannak 
még utcák, amik nem lettek átadva, és van még olyan, például a Vörösmarty utca, az 
eléggé kellemetlenül néz ki, úgyhogy remélem, hogy ez is hamarosan meg fog oldódni. A 
szennyvízzel kapcsolatban pedig annyit, hogy igen, én is fel voltam háborodva azért, hogy 
az Alföldvíz Zrt. kiküldte nekem a csatornadíjat is. Telefonáltam az Alföldvíz Zrt.-nek, 
hogy miért kell nekünk ezt fizetni, hiszen még szerződésem sincs, hogy mennyi a 
szennyvíz, mennyit kell m3-enként a szennyvíz után fizetni. A hölgy tájékoztatott engem, 
10 perc múlva visszahívott, tájékoztatott engem, hogy április 5-én kötöttem be a 
szennyvizet és azt hiszem, hogy 4 vagy 5 hónapot várt, és utána küldte ki a 
szennyvízszámlát. Hétfőn kaptam meg a szerződést borítékban, kiküldte külön nekem a 
szerződést. Szeretném kérdezni, hogy akkor várjunk még alpolgármester úr ezzel a 
szennyvízzel? Igaz, hogy már egy részletet befizettünk, most kijött a másik, de várjunk míg 
az állásfoglalás míg megjön, vagy pedig fizessük be? Köszönöm szépen. 
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Farkas Éva Erzsébet polgármester: Megadom a szót Czirbus Gábor alpolgármester 
úrnak. 
 
Czirbus Gábor alpolgármester: Tisztelt Képviselő-testület, Képviselő úr! Ezzel 
kapcsolatban még egyszer csak azt tudom elmondani, amit az előbb is, hogy mi is várjuk a 
hivatalos állásfoglalást ebben az ügyben, és harcolunk a makóiakért. Mindent megteszünk 
annak érdekében, hogy ezt önöknek december 31-ig ne keljen befizetni. De ezt az 
állásfoglalást nem mi tesszük meg, hanem az energetikai hivatal. Én azt mondom önnek, 
ha befizeti, ezt vissza fogja kapni, amennyiben nem részletfizetési kedvezményt fog kapni. 
Úgyhogy el kell dönteni, hogy önnek esetleg melyik a szimpatikus, de mi mindent meg 
fogunk tenni annak érdekében, hogy kiálljunk a makóiak mellett. Ezt tudom elmondani. A 
járdával kapcsolatban visszatérve a helyreállítási munkákkal maximálisan egyetértek önnel, 
ezeket meg kell csinálni, meg kell oldani, viszont a kivitelezéssel sajnos nem tudok 
egyetérteni. Még egyszer elmondom, egy közel 500.000.000 Ft-os beruházásról beszélünk, 
én úgy gondolom, hogy ez nagyobb körüljárást igényelt volna, és én nem biztos, hogy így 
időzítettem volna, de ez már a múlt, sajnos ezzel mi nem tudunk már mit kezdeni, ez 
megtörtént, ez idáig elcsúszott, kicsúszott. Esetleg körbe lehetett volna úgy járni ezt a 
problémát, hogy esetleg egy külső szakértőt megkérdezni, hogy mennyi idő alatt, hogy 
lehet ezt a dolgot kivitelezni. Én értem, hogy a kivitelező elvállalta, nem tudom, hogy 
minek a nyomására, minek a hatására, elvállalta. Most jelen pillanatban itt vagyunk, ezt a 
feladatot meg kell oldani, és igyekszünk ez a problémát kezelni. Továbbá szeretném még a 
képviselő-testületet tájékoztatni a polgármesteri fogadóórákról. November hónapban 
valamennyi választókerületben polgármester asszonnyal, és a képviselőkkel elmentünk, 
illetve még egy fórum van hátra. Ennek a tapasztalatairól szeretném önöket egy kicsit 
tájékoztatni. Amit most itt hallottunk az elmúlt időben, valamennyi probléma felmerült a 
polgármesteri fogadóórákon is. Ilyen problémáink voltak, hogy csatornázás nem lett 
megfelelően helyreállítva, ott még mindig vannak problémák akár a bejárókkal, akár az 
úttal, akár az árkokkal. A járdaprogram nagyon sok bosszúságot okozott a makóiaknak, 
továbbá nem voltak megelégedve a gyepmesteri feladatok ellátásával. Nagyon nagy 
problémát jelent Makó városában a csapadékvíz elvezetés. Ezekről a problémákról, 
valamennyiről feljegyzést vettünk fel, és a lakosoknak 3 napon belül a megfelelő osztály 
visszajelzést mutatott. Amelyik problémákat tudtuk kezelni, azokat rögtön orvosoltuk. 
Nyilván vannak olyan problémák ezek közt, ami több időt vesz igénybe. Nagyon pozitív 
volt a lakosok részéről a visszajelzés a polgármesteri fogadóórával kapcsolatban. Nagyon-
nagyon nagyra értékelték azt, hogy polgármester asszony kiment a választókerületekbe és 
ott tartott fogadóórát, és nem itt bent az önkormányzatnál. Elgondolkodtató a jövőre 
nézve, hogy ezeket meg kell tenni, akár félévente, vagy évente és ki kell menni igenis a 
lakosokhoz, igénylik. Másik pozitívum volt részükről az, hogy nagyon szépen 
megköszönték azt a stílust, amit a városvezetés képviselt irányukba. Meghallgatta a 
problémáikat, és záros határidőn belül orvosolta is. Nagyon szépen köszönték az 
emberséges hozzáállást. Ezt korábban nem minden esetben tapasztalták, és ezért félve 
jöttek el az első fogadóórákra, mert több alkalommal azzal szembesültek, hogy a korábbi 
városvezetés a lakókat kinevette, kigúnyolta, és ezért nem merték a problémáikat 
elmondani, felszínre hozni, és ezért már inkább nem is jöttek el egy polgármesteri 
fogadóórára, vagy egy képviselői fogadóórára nem mentek el. Én szeretném megkérni a 
képviselő-testületet, és a hivatal dolgozóit, hogy ebbe az irányba menjünk tovább, és 
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tisztelettel bánjunk a makói polgárokkal, mert úgy gondolom, hogy nekünk ők a 
legfontosabbak, és minden makói polgár egyformán fontos számunkra, nem tehetünk 
köztük különbséget. Köszönöm szépen. 
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Nagyon szépen köszönöm alpolgármester úrnak a 
tájékoztatását. Valóban a fogadóórák tekintetében én is azt tapasztaltam, mindketten azt 
tapasztaltuk, hogy a személyes, nyitott kommunikáció, amit ígértünk már a kampány 
időszakában is, ez a város életében egy új szemléletmódot indít el a városvezetőkkel való 
kapcsolattartásban is. A stílusban nagymértékben változást tapasztalt már most az elmúlt 
hónapban is Makó város közössége, Makó város polgárai, és valóban ebben az irányban 
szeretnénk tovább folytatni városvezetési munkánkat. Gáspár Sándor képviselő úr 
hozzászólásához, arra reagálva, engedjék meg, hogy egy kiegészítést tegyek még, hogy 
valóban a minőségi kivitelezésnek a fontossága, elsődlegessége számunkra is nagyon 
fontos, de talán ezt a beruházás elején, vagy még azt megelőzően le lehetett volna 
pontosan egyeztetni. Ezeket a hibajavítási, helyreállítási problémákat úgy gondolom, hogy 
sok esetben a választások előtt is lehetett volna már orvosolni, de mi úgy láttuk a 
kampányidőszakban, hogy sokkal fontosabb volt a kampányjellegű, nagy minőségű 
aszfaltozási beruházás, és ennek a kárát gyakorlatilag mi most új képviselő-testületi 
tagként, új városvezetésként tapasztaljuk. Megadnám még a szót Dr. Hadik György 
képviselő-társamnak. Parancsoljon képviselő úr. 
 
Dr. Hadik György, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke, települési képviselő: 
Tisztelt Miniszter Úr! Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Képviselő-testület! Kedves 
megjelentek! Ez a járdaépítési kampány egy kampányfogás volt a volt képviselő-testület, a 
volt polgármester úr részéről. Érezhetjük ezt a képviselők területenkénti elosztása szerinti 
járdaméter elosztásokat. Akkor, amikor Kovács Sándor képviselő-társam egyik 
alkalommal megkérte dr. Buzás Péter volt polgármester urat, hogy legyen szíves adjon 
tájékoztatást arról, hogy melyik területen hány méter járda épült, valahogy soha nem 
kapott választ. Elmondta, hogy majd a következő képviselő-testület fog erre választ adni. 
Igen, el kell, hogy mondjuk, hogy oly módon ment a kiosztás, hogy aki a polgármester 
közeli csapatához tartozott, több járdát építhetett. Aki, ha lehet azt mondani, nem 
tartozott ebbe a körbe, az sokkal, nagyságrendekkel kevesebb járdát építhetett, 
kevesebbnek a finanszírozására került sor. Tudomásul kell venni, hogy minden egyes 
területen Makó városáról van szó, emberek élnek, akiknek járdára van szükségük, és nem 
érthetünk egyet ezzel a típusú elosztással. Ezt én azt hiszem, hogy korrigálni kellene. A 
másik része, én kutattam a polgármester asszonynak a fogadóóráján az úgynevezett 
feketekönyvben. Eltelt csekély 1 hónap alatt azokkal a panaszokkal, azokkal a 
problémákkal, azokkal a bejegyzésekkel, amit az egyes lakók engem kerestek meg, kérték, 
hogy intézzem el, pont az előzőekben felsoroltak szerint, ott maradt a törmelék, 
összetörték a kerítést, elfelejtették berakni a szigetelést stb., ami miatt azt hiszem, hogy ez 
a járdaprogram nem volt igazán sikeres, viszont választási kampányfogásnak nagyon jó 
volt. Még jobb lett volna, ha normálisan sikerül kivitelezni. Egyetlen kérés lenne, hogy 
tekintve, hogy ilyen aránytalanságok alakultak ki, tekintve, hogy Makó járdái függetlenül 
ettől az építkezéstől nagyon sok helyen járhatatlanok, hogy folytassuk ezt a 
járdaprogramot, pályázzon az önkormányzat a következőekben is pénzre, és azokon a 
helyeken, ahol erre feltétlenül szükség van, kérjük most a miniszter úrnak a támogatását 
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segítse a várost, hogy mindenütt megfelelő, emberhez méltó járdák alakuljanak ki. Nagyon 
szépen köszönöm. 
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Nagyon szépen köszönöm képviselő úr 
hozzászólását. Valóban 20 év után zúdulnak ránk a városban lévő problémák, mert 
korábban így, ahogy képviselő úr is említi, nagyon sok esetben meg sem hallgatták a város 
polgárainak a problémáit, illetve el sem jutott arra a helyre, ahol a probléma esetleg 
megoldásra, orvoslásra kerülhetett volna. A járdaépítéssel kapcsolatosan pedig azt tudom 
elmondani, hogy folytatni fogjuk a járdaprogramot abban az esetben is, ha önkormányzati 
forrásból kell ezt majd megvalósítani. Megadnám a szót még Kovács Sándor képviselő 
úrnak. 
 
Kovács Sándor, a Makovecz Imre Bizottság elnöke, települési képviselő: Köszönöm 
a szót. Tisztelt Miniszter Úr, Tisztelt Képviselő-testület! Ha már így felvetettem ezt a 
járdaproblémát, befejezésül még mindig szeretnék róla beszélni. Tehát az alapszerződéssel 
kapcsolatban mégiscsak lehetett valami probléma, ha a kivitelezőt arra késztette, hogy neki 
elsőrendű szempont az volt, hogy maga a kő le legyen rakva. A minőség, az már nem volt 
annyira fontos, a törmelék elszállítása már egyáltalán nem volt fontos, a lábazatok 
kijavítása szintén nem volt fontos. Az majd ráér később is. A kövek legyenek lerakva, mert 
akkor nem tudnak megkötbérezni bennünket. Ez volt a jelszó, ezért szaladgáltak a 
brigádok a városban össze-vissza, hogy a köveket lerakják ebbe az utcába, és abba az 
utcába, és amabba az utcába is, és akkor az árkokban ott maradtak a földek, a törmelékek. 
Tehát ez vezetett el oda, hogy a kivitelező mindamellett, hogy nem vonult fel azzal a 
csapatmennyiséggel, amire szükség lett volna. Szervezetlen, kapkodó és ilyenné vált a 
munka mindamellett, hogy a határidőt nem tudták teljesíteni. Én is csatlakoznék Dr. 
Hadik György képviselő-társamhoz, hogy továbbra is folytatni kell a járdaépítési 
programot, csak egy kicsit szervezettebben, nem kampány jelleggel, nem kell egyszerre 
111 utcához hozzáfogni, mit tudom én, ütemezni, stb., stb., tehát egy kicsit ésszerűsíteni. 
Köszönöm szépen. 
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Nagyon szépen köszönöm képviselő úr. A napirend 
előtti felszólalásokat követően térjünk át a fő napirendi pontokra. Tisztelt képviselő-
testület! Kedves jelenlévők! Tisztelt Országgyűlési Képviselő Úr! A képviselő-testület 
állandó kültagjának eskütétele következik. 
 
1. napirend 
A képviselő-testület állandó bizottsága kültagjának eskütétele 
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: 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, valamint november 14-én megtartott rendkívüli ülésein 9 bizottsági 
kültag letette esküjét, azonban egy bizottsági kültagunk még nem rendelkezik esküvel, erre 
a következőkben fog sor kerülni. Megkérem a kültagot, hogy fáradjon előre. Kérem, hogy 
az eskü szövegét mondja utánam. 
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„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 
Farkas Éva Erzsébet polgármester tájékoztatója a megválasztása óta történt 
fontosabb tárgyalásokról 
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Országgyűlési 
Képviselő Úr! Kedves Jelenlévők! A tájékoztatóval kapcsolatosan egy anyagot adtunk ki a 
képviselő uraknak, illetve képviselő asszonynak. Megkérdezem, hogy kérdés, észrevétel a 
tájékoztatóval kapcsolatosan van-e? 
 
Kérdés nem hangzott el. 
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Kérem a képviselő-testületet, hogy szavazzunk a 
tájékoztató elfogadásáról! 
 
A képviselő-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozza:  
 
418/2014. (XI.26.) MÖKT h. 
Tárgy: Farkas Éva Erzsébet polgármester tájékoztatója a megválasztása óta történt 

fontosabb tárgyalásokról. 
 

H A T Á R O Z A T 
 
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Farkas Éva Erzsébet polgármester 
tájékoztatóját a megválasztása óta történt fontosabb tárgyalásokról megtárgyalta és  
elfogadja. 
 
Erről értesítést kap: 
- Makó város polgármestere 
- Makó város jegyzője 
 
Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója a megválasztása óta történt fontosabb 
tárgyalásokról 
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Czirbus Gábor alpolgármester út tájékoztatóját is 
megkapták a képviselő-társaim a megválasztása óta történt fontosabb tárgyalásokról. 
Ezzel kapcsolatosan kérdezem a tisztelt képviselő-testületet van-e kérdés, észrevétel? 
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Kérdés, észrevétel nem hangzott el. 
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Amennyiben nincs, kérem, hogy szavazzunk a 
tájékoztató elfogadásáról! 
 
A képviselő-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozza:  
 
419/2014. (XI.26.) MÖKT h. 
Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója a megválasztása óta történt fontosabb 
tárgyalásokról. 
 

H A T Á R O Z A T 
 
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Czirbus Gábor alpolgármester 
tájékoztatóját a megválasztása óta történt fontosabb tárgyalásokról megtárgyalta és  
elfogadja. 
 
Erről értesítést kap: 
- Makó város polgármestere 
- Makó város alpolgármestere 
- Makó város jegyzője 
 
3. napirend 
Tájékoztató a környezet állapotának alakulásáról  
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Makó város környezeti állapotának alakulásáról 
minden évben készül tájékoztató a képviselő-testület és a lakosság részére. Az anyag 
tartalmazza az aktualizált adatokat a környezet állapotának javítása szempontjából 
lényeges fejlesztésekről, beruházásokról. Ezek közül a leglényegesebbek: tisztítótelep 
kapacitásának bővítése, valamint Makó és a környező települések szennyvízcsatornázása, 
ivóvíz rekonstrukció, hulladéklerakó rekultiválása, utak és kerékpárutak felújítása, járdák 
építése, felújítása. Ezzel kapcsolatosan részletes tájékoztatást kaphattak a tisztelt 
képviselők. Kérdés, észrevétel a tájékoztatóval kapcsolatosan? Dr. Hadik György 
képviselő úrnak adom meg a szót. 
 
Dr. Hadik György, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke, települési képviselő: 
Tisztelt Miniszter úr! Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Képviselő-testület! Kedves 
megjelentek! Ebben az anyagban egy elég érdekes és lakonikus  rövidségű mondatot 
olvastam. Emisszió, illetőleg az imisszióval kapcsolatban azt mondja, hogy nincs 
különösebb probléma, ezen a területen nagy ipari kibocsátástól nem kell tartani, ilyen 
üzem nem létezik. A választások során, illetőleg most többször ugyanebben a fekete 
könyvben jelentkezik az a probléma, hogy a Kiss Ernő utcán, Wesselényi utcán élők 
időnként, ha szabad így fogalmazni, megrázó élményben van részük. Egyszerűen 
gyomorforgató, hányingerkeltő bűzt kell elviselniük. Nem tudom, hogy lehet-e ott élni? 
Eddig, amíg a Givaudan az Ipari Parkba nem költözött bele, addig nem volt. Ezért 
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feltételezzük, hogy esetlegesen a Givaudannak a nem megfelelő bűzszűréséről van szó. Én 
személyesen is éreztem ezt a szagot. Már polgári kezdeményezés történt, ugyanis ez nem 
mindenkor jelentkezik. Ez függ a széljárástól, akkor, amikor a szél a város felől fúj, akkor 
egyáltalán nem jelentkezik, illetőleg az a kérdés, hogy mikor kerül gyártósorra bizonyos 
kémiai anyagtermékek, mert ezeknek az előállítása során keletkezik ez. Egy polgári 
kezdeményezés már történt. Az egyik lakos felírja, hogy mikor lehet érezni ezt a bűzt. Én 
sajnos nem kaptam még meg ezt az anyagot. Hogyha erre lehetőség van, én sajnos nem 
ismerem személyesen, ha megtenné, és rendelkezésemre bocsátaná, azt hiszem, 
mindenképpen előre tudnánk lépni. Leírásra került az anyagban, hogy a Széchenyi tér 6. 
szám alatt mérőállomás működik. Igen, ott valóban ezt a bűzt nem lehet érezni. Én azt 
hiszem, hogy nagyon egyszerű megoldás kínálkozik arra, hogy ezeknek az anyagoknak a 
gyártása, amik ilyen bűzkibocsátással járnak, akkor kellene, hogy gyártósorra kerüljön, 
amikor a várostól elfele fúj a szél, és akkor ebbe a szélcsatornába nem megy végig ez a 
bűz. A másik része, lehetőség lenne azzal, hogyha a kémény magasságát megemelnék. 
Érdekes, hogy a Kiss Ernő utca, illetőleg a Givaudan között van egy utcarész, a 
Királyhegyesi utca, ahol nem jelentkezik ennyire pregnánsan ez a probléma. Van, de nem 
ilyen erős. Talán azért, mert a magasabb kémény átemeli a szélcsatornán, és emitt 
csapódik csak le ez a bűz. Másik, lehet, hogy a szűrőn kellene változtatni. Elképzelhető, 
hogy ennek a gyártása, ennek a terméknek a gyártása nem ebbe a gyáregységbe való. 
Felmerült, és ami miatt kértek, hogy feltétlenül emeljek szót, hogy esetleg ez karcinogén, 
egészségkárosító hatású. Emberek vannak, akik új házakat építettek, akik itt kívánnak 
Makón lakni, gyermekeket szeretnének nevelni, ezért a perifériájára költöztek ki a 
városnak, és ezek után így jártak, úgy érzik, nem merik kiengedni a gyereket, hátha ebből 
olyan probléma alakul ki, ami a gyerek egészségére veszélyes. Azon gondolkoznak, hogy 
elköltöznek. Kérdésként az a kérésem a polgármester asszonyhoz, hogy tegyen lépéseket 
ennek a bűznek a megszüntetése irányába. Félreértés ne essék, semmiképpen nem a 
munkahelyek megszüntetésére gondolok, hiszen ennek a városnak mintegy falat kenyérre, 
szükség van a munkahelyekre. Nagyon örültünk a Givaudan ideköltözésének munkahely 
szempontjából. Viszont ez a melléktermék ez mindannyiunkat meglepett. Nagyon 
kellemetlen, és ha lehet azt mondani, pokollá teszi néhány embertársunk érdekét. Ezért 
kérem ismételten polgármester asszonyt, hogy ennek a detektálására, ennek a 
megszüntetésére. Néhány ötletet elmondtam, ami szóba jöhet. Tegyen lépéseket, hogy ez 
megszűnjön, hogy élhetővé váljon minden embertársunk részére a város. Köszönöm 
szépen. 
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Köszönöm szépen képviselő úr. A Givaudan 
ügyvezetőjével a jövő hónapban fogunk tárgyalásokat kezdeményezni éppen azért is, 
amiket itt felsorolt képviselő-társam, illetve a fogadóórákon valóban problémaként van 
jelen a város életében az ezzel kapcsolatos témák. A hivatal részéről ettől függetlenül 
szeretném felkérni Siket Tibort, a Műszaki Osztály vezetőjét, hogy néhány szóban 
reagáljon a felszólalásra. 
 
Siket Tibor, a Műszaki Csoport megbízott vezetője: Tisztelt Miniszter Úr, 
Polgármester Asszony, Képviselő-testület! Az Agrárgazdasági Bizottság ülésén szóba 
került a Givaudan ügy. A gyár tervezése és engedélyezése során a környezetvédelmi 
hatóságok hatástanulmányokat megvizsgálták és az engedélyt kiadták a gyár építésére és 
üzemeltetésére. Abban maradtunk a bizottsági tagokkal, hogy tájékoztatást kérünk az 
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Alsó-Tisza vidéki Környezetvédelmi Felügyelőségtől, hogy milyen ellenőrzési módszert, 
milyen ellenőrzési eljárásokat használnak a gyár légszennyezettségének mérésére. Ezt a 
levelet ezt elkészítjük és a héten még elküldjük és várjuk a tájékoztatást. A válasz 
megérkezte után a polgármester asszony is tud tárgyalni a gyár vezetésével. 
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Nagyon szépen köszönöm. Kovács Sándor 
képviselő úré a szó. Parancsolj. 
 
Kovács Sándor, a Makovecz Imre Bizottság elnöke, települési képviselő: Köszönöm 
a szót. Tisztelt Miniszter Úr! Tisztelt Polgármester Asszony! Alpolgármester Úr! Tisztelt 
Képviselő-testület! A környezet állapotával kapcsolatos anyagban olvasható, hogy a 
csatornázást követően közútjaink döntő része új aszfaltot kapott. De maradtak olyan 
utcák, utcaszakaszok, amelyekre már nem jutott forrás, hogy megvalósuljanak, vagy forrás 
nem jutott, vagy akarat nem jutott, valamelyik. Vannak olyan utcák, ahol volt baloldali 
képviselő utcaszakasza kapott új aszfaltot, amelyik kisebbik része már a jobboldali 
képviselő részét képezte, oda már nem jutott ugyanabban az utcába asztalt. Én azt kérném 
az új városvezetéstől, hogy mindenféleképpen próbáljunk forrást keresni ebben a 
ciklusban ennek a 45 utcának, illetve közterületnek az új aszfaltszőnyeggel való 
burkolására. A másik, amiért szót kértem, szintén ebben az anyagban szerepelnek a 
növényeknek, fáknak a közterületen való kezelése, ápolása, gondozása. Én azt gondolom, 
hogy minden választókerületet érinthet, hogy kicsit el lettek naggyázva a fák gondozásával, 
ápolásával, illetve gyérítésével kapcsolatos feladatok, mert egyre több helyen lehet hallani, 
hogy itt ki van száradva fa, itt odvas a fának a törzse, ki kellene vágni. Elég sokat kell 
utánajárni, hogy el tudjuk érni azt, hogy a veszélyes fák, akár a magánházakra, akár 
balesetet okozhatnak, legrosszabb esetben emberekre, életveszélyt is okozhatnak. Ezeket 
minél gyorsabban ki kellene vágni. Az én körzetemben is van, de szerintem minden 
képviselőnek a körzetében található ilyen fa. Ezekre nagyobb gondot kellene fordítani, és 
itt én majd megkérem alpolgármester urat, illetve a kht. ügyvezetőjét, hogy főkertészen 
keresztül hassunk oda, hogy ezek megoldásra leljenek. A harmadik, szintén fákkal 
kapcsolatos észrevételem, ami az előző ciklusban egy kicsit mostohán lett kezelve, 
egyszerűen megint ilyen általam nem érthető takarékossági okokból néhány 
ritkaságszámba menő fa típust, fajtát, vagy néhány nagyon idős fát, amelyik 
magánterületen van, kivettünk védettség alól, mert ezzel megspórolunk néhány 10, vagy 
100.000 Ft-ot, tehát egy jelentéktelen összegről volt szó, csak egyszerűen kivettük a 
védettség alól, holott én szerintem egy szakmai zsűri, ha megnézné őket, el tudná dönteni. 
Nem lehet sok fáról szó, néhányról. Szerintem 10 alatt van ezeknek a száma, amelyiket 
lehetne védetté nyilvánítani magánterületen hangsúlyozom, mert közterületen ezzel nincs 
gond. Úgyhogy erre is vissza kellene majd térni a következő ciklusban. Köszönöm szépen. 
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Köszönöm szépen képviselő-társam észrevételét, 
hozzászólását. Megadom a szót Dr. Hadik György képviselő úrnak. 
 
Dr. Hadik György, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke, települési képviselő: 
Én a köszönet hangján szeretnék először szólni. Múlt évnek a végén ismertettük, 
leszórtuk minden egyes lakásba eljuttattunk egy lapot, amelyik arról szólt, hogy mik voltak 
a tervek Makón az utak felújításával kapcsolatban és mik lesznek az eredmények. Az 
eredeti pályázat szerint a makói utaknál csak a félpályás felújítások, újraaszfaltozások 
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voltak, tehát a másik részénél a régi burkolat maradt volna, illetőleg az átváltásoknál a 
csíkszerű kijavítások. Jelen pillanatban, mindahányan látjuk, hogy valamennyi út 
kopóburkolattal lett ellátva, tehát a teljes útfelújítás megtörtént. Köszönhető annak a 
pénzösszegnek, amit országgyűlési képviselőnknek a segítségével a makói ilyen irányú 
pályázatra érkezett. Ez abból a pénzösszegből történt, amit már még nem volt hivatalban 
országgyűlési képviselőnk, de már gondolt a makói lakosokra, és lehetőséget teremtett 
arra, hogy ezek az utak ténylegesen felújításra kerüljenek. Köszönjük szépen. 
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Köszönöm szépen. Zeitler Ádám képviselő úrnak 
adom meg a szót. 
 
Zeitler Ádám, települési képviselő: Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselő-testület! Én 
is a levegőminőség problémaköréhez szeretnék még hozzászólni. Én is csatlakozom Dr. 
Hadik György képviselő úr által említett Givaudan problémához. Ezt nekünk is többen 
jelezték. Mi úgy gondoltuk, hogy amellett, nyilván nagyon fontos lesz majd az a tárgyalás, 
amit a polgármester asszony fog folytatni. Én egy olyan probléma megoldási javaslatot is 
kiemelnék, hogy talán ez az egy mérőállomás, amit a Széchenyi tér 6. szám alatt található, 
az kevés, és javaslom azt, hogy maga a Givaudan állítson fel több ilyen levegő minőségét, 
illetve káros anyag tartalmát mérő állomást a városon belül, illetve szintén a 
levegőminőségnek a problémája az, amely még korábban az első uniós fejlesztési ciklusra 
elkészülő integrált városfejlesztési stratégiában is megemlítésre került, vagyis az, hogy a 
város szélén található nagy mennyiségű szántóföldről a szálló por a fáknak a hiánya miatt 
besodorja a szél a város fölé, emiatt a városban a szálló pornak a mennyisége magas, és 
akkor azt ajánlották a szakértők, hogy a várost úgymond egy fákból álló fallal kellene 
körülvenni éppen az elkészülendő elkerülő út mellett. Ez visszakereshető ebben a 
városfejlesztési stratégiában. Ezt javaslom, hogy a hosszú távú megvalósítását vegye 
tervbe a városvezetés. Köszönöm szépen. 
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Nagyon szépen köszönöm képviselő úr 
hozzászólását. Parancsoljon országgyűlési képviselőúr. Megadom a szót. 
 
Dr. Lázár János, Miniszterelnökséget vezető miniszter, Makó és térsége 
országgyűlési képviselője: Jó napot kívánok! Köszönöm szépen először is a 
meghallgatás mehetőségét. Tisztelettel köszöntöm a képviselő-testületet, illetve 
polgármester asszonyt, és a város vezetőit. Köszönöm szépen a meghívást is, és alkalom 
adtán élnék is ezzel a lehetőséggel, hogy a képviselő-testületi ülésen részt veszek és 
reményeim szerint talán tudok segíteni néhány kérdésben a városnak, elsősorban a város 
polgárainak és tanáccsal vagy véleménnyel Érdeklődve követtem a vitát, és van néhány 
véleményem,a melyet természetesen nem iránynak, csak megfontolandó gondolatnak 
szánok az önök számára. Erről szeretnék most néhány mondatot szólni tiszteletben tartva 
a képviselő-testület szuverenitását. Először is azt javaslom önöknek, fogalmam sincs, hogy 
korábban mi volt a szokás, hogy a város életében egy 5 milliárd Ft-os költségvetésű város 
életében közel 500.000.000 Ft-ot költeni járdafelújításra, az egy jelentős összeg, ráadásul 
az előterjesztett költségvetési módosítás szerint, és a helyi adóbevételekről szóló rendelet 
módosítása szerint, amit átolvastam, ez az 500.000.000 Ft, 470.000.000 Ft, ez helyi 
adóbevételből származik, tehát vélelmezhetően a makói adófizető polgárok pénzét költi, 
vagy költötte a város a járdák felújítására. Nem tudom, hogy a kivitelező makói-e? 
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Remélem, hogy igen, mert egy ekkora összegnek úgy gondolom, hogy alapvetően makói 
vállalkozókat kellett volna, vagy kellene gyarapítania. Ha igen, akkor javaslom, hogy 
konzultáljanak vele a minőséget illetően, hiszen egy makói vállalkozónak az az érdeke, 
hogy jó hírű legyen itt Makó városában, és a várossal a jó kapcsolatot megőrizze. Ha pedig 
nem makói, nem tudom, hogy kiről van szó, akkor úgy hiszem, hogy szintén érdemes 
volna a város vezetőinek a Polgármesteri Hivatalnak, akár jogászok bevonásával, de a 
garanciát a minőség kapcsán érvényesíteni, alaposan megvizsgálni a szerződést, a 
közbeszerzési pályázat körülményeit, pontosan mit is vállalt, és szigorúan fellépni annak 
érdekében, hogy a minőség betartásra kerüljön. Ez egy általános probléma 
Magyarországon. Magam is megtapasztaltam, és tapasztalom, hogy a magasépítésben 
túlvállalják magukat határidő, és ár tekintetében a vállalkozók. Azt hiszem, hogy 
méltányos elbánást érdemelnek, hogyha makói vállalkozóról van szó, de szigorú, az 
átlagot meghaladó kegyetlenséggel érdemes fellépni, hogyha nem makói vállalkozóról van 
szó. Ha ez a makóiak pénze, nem az európai választópolgárok pénze, vagy nem más 
magyar választópolgárok pénze, hanem makóiak pénze, akkor önöknek kutya kötelessége, 
hogy ennek a pénznek a nyomába eredjenek, a minőséget szigorral leellenőrizzék, 
megnézzék, hogy miért nem makói került kiválasztásra, tehát az egészet úgy hiszem, hogy 
érdemes körüljárni, mert nagyon ritkán van arra lehetősége a városnak, hogy ennyi pénzt 
elköltsön infrastruktúra fejlesztésre saját bevételből, pályázati forrás nélkül. A másik 
megjegyzésem, engem nagyon régóta foglalkoztat a Givaudannak a története, és a 
Givaudannak a helyzete, amely egy fontos beruházásnak indult ebben a térségben. Én 
nagyon emlékszem arra a kommunikációra, amely ezt a beruházást körbevette. Annak 
idején tisztelettel és némi irigységgel is figyeltem, hogy milyen jó helyzetben van Makó, 
hogy a kormány egy ilyen komoly beruházást, lényegében itt Makón támogat, sőt ide 
irányít. Emlékszem, hogy akkor elhangzott, hogy ennek a vállalkozásnak az a célja, hogy a 
hagyományos makói kiskert kultúrát, kézi kertészetet, hagymakertészetet, zöldség-, 
gyümölcs,- növénytermesztést, azt integrátor módjára megerősítse és lehetőség szerint 
helyi alapanyagokat használjon fel a működése során. Ez volt a filozófiája, ezért kapott 
kiemelt állami támogatást. Jelentős mértékben támogatta a települési önkormányzat is. Én 
azt hiszem, hogy érdemes volna megidézni a képviselő-testület elé ennek a vállalatnak a 
vezetőit, én magam is fontolgatom, hogy belenézek abba a szerződés csomagba, ami a 
vállalkozás magyarországi és makói megalapítását körülvette, és megvizsgálni azt hogy mit 
vállalt ez a vállalkozás. Vállalta-e, hogy helyi munkaerőt alkalmaz, vállalta-e, hogy helyi 
alapanyagot alkalmaz, és ebből jelenleg Makó várost illetően mennyi teljesül. Mert 
nyilvánvaló más tűrni a levegőszennyezést és a levegő minőségét érintő problémákat, 
hogyha az ember tudja, hogy a jó és megfelelő mennyiségű adóbevétel mellett hány 
makóinak ad ez a vállalkozás munkát, és természetesen még a makói zöldség-, 
gyümölcskertészetnek a jövőjéhez is érdemben tud hozzájárulni. Itt nagyon fontosnak 
gondolom, csak egy példát tudok mondani, Hódmezővásárhelyen nagyon komoly gondot 
okoz az ATEV-nek a tevékenysége már 30-40 éve, de az ATEV tevékenységében a 
mentőkörülmény nagyon súlyos. 130 embernek ad munkát, azt hiszem döntő mértékben 
hódmezővásárhelyieknek, ráadásul jó adófizető, a vállalkozás jól megy, és a mezőgazdaság 
szempontjából nagyon fontos, hiszen az állattenyésztők térítésmentesen, vagy méltányos 
térítési összeg mellett tudják elhelyezni az állati hulladékot Hódmezővásárhely mellett. 
Tehát ha van miért tűrni, csak erre akarok ráerősíteni, hogyha van miért tűrni a levegő 
szennyezését, akkor nyilván szívesebben tűrik az emberek, mert minden értelmes ember 
tudja, hogy ennek megtérül, a türelem megtérül idézőjelben. Tehát én a Givaudant 
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megpróbálnám jobban Makóhoz kötni, jobban belevonni a társadalmi felelősségvállalásba 
adott esetben. Nyugodtan rá lehet venni, hogyha ennyire, vagy meg lehet próbálni nyilván 
tárgyalások és kényszerítő eszközök igénybevételével. Én magam is szívesen veszek ebben 
részt, hogy Makó városában az egyébként forráshiánnyal küzdő sportegyesületek közül 
melyiket támogatja, a kulturális egyesületek közül melyiket támogatja. Tehát ennek a 
levegőszennyezésnek fizesse meg az árát, vagy egyébként azzal kell szembenéznie, hogy 
Makó Város Önkormányzata, akinek jó érdekérvényesítő képessége van a 
Környezetvédelmi Hatóságnál folyamatosan nyomást fog gyakorolni. Tehát én 
megpróbálnám részben arra kényszeríteni, hogy makóiak dolgozzanak ott, részben arra 
rávenni, hogy makói alapanyag kvóták legyenek, részben arra rávenni, hogy a társadalmi 
felelősségvállalásban pedig intenzívebben vegyen részt. Ha ebben tudok segíteni, akkor 
Makó város képviselő-testületének szívesen állok a rendelkezésére. Ez egy érdekes 
probléma, ennek a cégnek a Magyarországra kerülése, és nagyon jó példa arra, hogy bejön 
egy cég, támogatja az állam, én azt hiszem, hogy állami támogatás is van a megtelepülés 
mögött, és utána ebből mi valósul meg. Tehát az akkori ígéreteket, ha visszaellenőrizzük, 
mi valósul meg. Nem egyedülálló, hogy elegáns lazasággal kezelik ezek a nyugati vállalatok 
a Magyarországnak, vagy a településeknek tett ígéretet. A harmadik észrevételem pedig az 
lenne, hogy ha a város gondolja, nagyon szívesen megnézem annak a lehetőségét, 
tekintettel arra, hogy a vidékfejlesztési források is a minisztériumomhoz tartoznak, de 
egyébként ez személy szerint is kifejezetten érdekel, hogy a város körül egy védő erdő, 
amire Zeitler Ádám képviselő úr utalt, hogyan alakítható ki. Ez egy nagyon fontos, és 
nagyon jó kezdeményezés lehetne, részben azért, mert az alföldi mélyen fekvő települések, 
mint amilyen Makó, vagy Hódmezővásárhely, azzal kell küzdjenek a klimatikus változások 
során, de ha jól értem, itt erre vizsgálati bizonyítékok is vannak, hogy a felmelegedéssel 
nagyon súlyos nyári melegek járhatnak. A nagyon súlyos nyári meleg az emberi szervezet 
számára, a gyerekek számára megterhelőek, ezért ezeknek a településeknek, városoknak 
azzal kell számolniuk, hogy július, augusztus hónapban, az egy komoly próbatétel, hogy az 
ember, az idei év természetesen kivétel, de tudnék visszamenőlegesen hármat mondani, 
ami ezt megerősíti, milyen melegben kell adott esetben munkát végeznie, milyen nyári 
viszonyok vannak. Nem mindegy, hogy 35-40 fokban, poros levegőben, és rossz, mélyen 
fekvő légkultúrában kell, ráadásul szennyezett levegőben kell élnie az embernek. Ebben 
úgy hiszem, hogy hosszú, alapos munkával az erdőtelepítés, a zöldítés a városon belül és a 
városon kívül nagyon sokat segíthet. Erre vannak állami források, amelyek pályázattal 
állnak rendelkezésre. Jó néhány település ezzel foglalkozik, 10, 20, 30, 40, 50 hektár 
erdőnek a telepítése, adott esetben termőterületeknek a felvásárlása és utána 
erdőtelepítése, egy igen hasznos dolog. Arról nem is beszélve, hogy ezek az erdők közül jó 
néhány már, amit az állam is támogat viszonylag gyorsan, viszonylag 20-30 éves távlatban 
szociális erdőként is felfoghatóak, ahonnan tűzifa kitermelésre nyílik lehetőség, és 
lehetőség van arra is adott esetben, hogy közmunkások, vagy családok ebből tűzifa 
támogatást kapjanak. Tehát ennek van értelme, hogyha a város egy ilyen programot készít, 
főleg, hogyha olyan hatástanulmány is van, amely ennek a szakszerűségét alátámasztja. Én 
magam egyébként annak vagyok a híve a kormányon belül, hogy a nemzetgazdasági 
szempontból, vagy a nemzeti zöldörökség szempontjából nem kiemelt jelentőségű 
erdőterületek, azok kerüljenek mihamarabb önkormányzati kezelésbe, tartós 
önkormányzati használatba. Itt is vannak folterdők a település közigazgatási területén, 
vagy a környékbeli települések közigazgatási területén, amelyek adott esetben nem csak 
turisztikai, kirándulási, rekreációs célokat, de szociálpolitikai célokat is úgy hiszem, hogy 
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megcélozhatnak és nyomatékkal szeretném megerősíteni, hogy nekünk, akik az Alföldön 
élünk, a levegő minőségével, a felmelegedéssel, amiben benne vagyunk, az éghajlati 
viszonyok változásával szerintem érdemben kell foglalkozni, és ennek egyik eszköze, hogy 
minél több zöld terület és minél kevesebb beton vegyen bennünket körül. Elnézést kérek, 
hogyha esetleg túlléptem a tevékenységi területemet, vagy túl sok volt, amit mondtam, 
csak szerettem volna ezeket a képviselő-testület figyelmébe ajánlani és megerősíteni a 
törekvéseiket. Köszönöm szépen. 
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Nagyon szépen köszönjük országgyűlési képviselő 
úr javaslattételeit, illetve hozzászólását. Néhány felmerült kérdésre reagálva, valóban 
sajnos a kivitelező vállalkozó az nem helyi vállalkozó, és ez nehezíti a problémát a 
javításokkal kapcsolatosan mind az aszfaltprogramban, mind a járdaprogramban. A 
minőségi kivitelezést, mint már említettem itt a korábbi hozzászólásoknál is figyelemmel 
fogjuk követni és számon fogjuk kérni magától a kivitelezőtől ettől függetlenül, hogy nem 
helyi kivitelezőről van szó. A Givaudannal kapcsolatban az alapszerződésben a Givaudan 
cége valóban vállalta, hogy helyi és térségi lakosokat alkalmaz. Jelenleg a térségi 
lakosoknak a létszáma sokkal magasabb az alkalmazottak körében, mint a helyi, városi 
lakók létszáma, és hatástanulmány pedig valóban készült a védőerdővel kapcsolatban, és a 
kialakítását maga a képviselő-testület is támogatja. Megköszönöm a hozzászólását 
országgyűlési képviselő úrnak, és szünet elrendelése előtt még Kádár József képviselő 
úrnak adnám meg a szót. 
 
Kádár József, az Agrárgazdasági Bizottság elnöke, települési képviselő: Köszönöm 
szépen polgármester asszony. Miniszter úr, köszönöm szépen a felvetését, hogy helyi 
termelőktől kellene felvásárolni a Givaudannak az alapanyagot. Én úgy gondolom, hogy 
az előző városvezetés nem körültekintően mérte fel ezt a helyzetet, hogy milyen 
alapanyagra van szüksége, ugyanis folytattunk úgymond egyszerű kis tárgyalásokat a 
Givaudan képviselőivel, sajnos arra jutottunk, hogy abszolút nem tudunk olyan 
alapanyagot termelni, ami az ő minőségének megfelelő, ugyanis legegyszerűbben csak 
annyit mondtak, hogy a mi terményeink túl jó minőségűek ahhoz, hogy ők be tudják 
építeni az ő technológiájukba. Nem a kicsi volumen, hanem egyszerűen nem tudják 
bevezetni, mert a mi fokhagymánk úgymond nagyon zamatos, a petrezselyem az nagyon 
ízletes, és tulajdonképpen így nem biztos, hogy tudunk vele üzletet kötni, és ehhez pedig 
szükség volna egy szárítóüzemre, de ott is a minőségre azt mondták, hogy nem tudjuk 
biztosítani. Köszönöm szépen miniszter úr. 
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Kérném a képviselő-testületet, hogy a környezet 
állapotának alakulásáról szóló tájékoztatót, amennyiben elfogadásra érdemesnek tartják, 
szavazzuk meg. 
 
A képviselő-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozza:  
 
420/2014. (XI.26.) MÖKT h. 
Tárgy: Tájékoztató a környezet állapotának alakulásáról.  
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H A T Á R O Z A T 
 
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a környezet állapotának alakulásáról szóló 
tájékoztatót megtárgyalta és elfogadja. 
 
Erről értesítést kap: 
- Makó város polgármestere 
- Makó város jegyzője 
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Szünetet rendelek el.  
 
10:43-től 11:02-ig SZÜNET  
 
 
4.napirend 
Előterjesztések, rendelettervezetek  
 
 
1. sz. előterjesztés 
A 2014. évi adóbevételek alakulása, felhasználásuk, a helyi adókról szóló rendelet 
felülvizsgálata 
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: 2014. november elejéig 1,2 milliárd Ft helyi adó és 
142.400.000 Ft gépjárműadó került befizetésre. A befizetett gépjárműadónak csupán 40%-
a, azaz 56.900.000 Ft képez helyi bevételt, 60 %-a a központi költségvetés bevétele. Így 
összesen 1.257.000.000 millió Ft helyi bevétel került átutalásra a helyi költségvetés részére, 
amellyel teljesült az éves helyesbített előírás. A helyi adókból befolyó bevétel 
felhasználásáról törvényi kötelezettségünk tájékoztatni Makó város lakosságát. Ezt 
közmeghallgatás keretében kell megtennünk. A 2014. évben befolyt helyi bevételből 
920.000.000 Ft összegben önkormányzati beruházások, felújítások, támogatások 
valósultak meg. Az előterjesztésben, amely képviselő-társaim előtt van, új kedvezményes 
építményadó mérték kerül bevezetésre, amely a kizárólag szálláshely céljára hasznosított 
épületeket, épületrészeket érinti. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, Kedves jelenlévők! E 
napirend tárgyalásánál Makó Város Önkormányzata közmeghallgatást tart. Megkérdezem 
a teremben ülőktől, van-e valakinek a napirendhez véleménye? 
 
Hozzászólás nem hangzott el.  
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Dr. Török Miklós képviselő-társamnak adnám meg 
a szót. Parancsoljon képviselő úr. 
 
Dr. Török Miklós, települési képviselő: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Polgármester 
Asszony! Tisztelt Képviselő-testület! Az ügyrendi javaslatom az lenne, még amikor 
hozzákezdtünk a tárgyalás előtt, hogy az előterjesztések tárgyalási sorrendjét változtassuk 
meg. Azt szeretném javasolni, hogy a 4.sz. előterjesztést, dr. Buzás Péter leköszönő 
polgármester végkielégítését tegyük a költségvetési módosítás elé. Ez lenne a 
hozzászólásom. 
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Farkas Éva Erzsébet polgármester: Mi az indoklás? 
 
Dr. Török Miklós, települési képviselő: Az az indoklásom, hogy esetleg módosíthatja a 
költségvetést a polgármester végkielégítésének a mértéke. 
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Az benne van a módosításban. 
 
Dr. Török Miklós, települési képviselő: Igen, de ha esetleg változtatnánk rajta, akkor az 
módosítaná a költségvetést. 
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Napirend módosítását kérte képviselő társam. 
Kérem szavazzunk a napirend módosítására vonatkozó javaslatról!  
 
A képviselő-testület 2 igen szavazattal, 7 ellenszavazattal és 3 tartózkodás mellett  
a képviselő-testület Dr. Török Miklós napirendre vonatkozó javaslatát – mely 
szerint a 4. sz. „Dr. Buzás Péter leköszönő polgármester végkielégítése” előterjesztést 
az előterjesztések sorában elsőként tárgyalja -  elutasította. 
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Kérdés, észrevétel van-e? Dr. Török Miklós 
képviselő úr, parancsoljon. 
 
Dr. Török Miklós, települési képviselő: Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt 
Képviselő-testület! Bár nem vagyok a jog szakértője, és talán ez a hozzászólásom is ezt a 
tényt fogja erősíteni, mégis szeretnék egy általam logikai bukfencnek vélt pontjára 
rávilágítani. Az észrevételem a jelenleg hatályos Makó Város Önkormányzat képviselő-
testületének 51/2011. önk. rendelete a helyi adókról, építményadó adómentesség 
témakörre vonatkozik. Itt a 4.§ azt mondja: „Mentes az építményadó fizetési 
kötelezettsége alól az a magánszemély, aki az építmény tulajdoni jogával rendelkezik, vagy 
az azt terhelő vagyoni értékű jog jogosultja, amennyiben az építményt kizárólag lakás 
céljára használja, és az építmény vonatkozásában a magánszemélyt kommunális 
adófizetési kötelezettsége terheli.” A hatályban lévő rendelet nem felel meg a logika 
szabályainak, ezen § alapján, ha valaki mentesül a magánszemélyek kommunális 
adófizetési kötelezettsége alól, akkor az általa tulajdonban lévő építmény után 
építményadó fizetési kötelezettsége keletkezik. Ezen belső ellentmondások miatt azt 
javaslom a képviselő-testületnek, hogy a helyi adókról szóló rendelet módosítása helyett 
alkosson új rendeletet, amely kiküszöböli a hatályos rendelet hiányosságait. Köszönöm 
szépen. 
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Köszönöm szépen képviselő úr hozzászólását. 
Megkérném, hogy az önkormányzat részéről az adócsoport vezetője reagáljon a feltett 
kérdésre. Dr. Pósa Zsuzsanna. 
 
Dr. Pósa Zsuzsanna, az Adóiroda vezetője: Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt 
képviselő-testület! Az építményadóról szóló rendelkezésnek pontosan az a kettős 
szabályozás elkerülése a lényeges eleme, ezért szerepel ez. Ez nem mond ellent a logika 
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szabályainak. A telekadó és a kommunális adó esetében is az adómentességnél hasonló 
szabályok vannak megállapítva pontosan azért, hogy a kettős adóztatást ily módon 
kimondva elkerülhessük, másrészről pedig a helyi adókra vonatkozón a 
rendeletmódosításra szeretném megjegyezni, hogy az önkormányzatnak a helyi adókról 
szóló rendeletnek a kihirdetési határideje, amennyiben az 2015. évtől hatályos 
módosításokat szeretne tartalmazni, azt 2014. december 1-jéig kell kihirdetnie a helyben 
szokásos módon.  
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Köszönöm szépen a tájékoztatást. Megkérdezem 
akkor képviselő urat, hogy ragaszkodik-e ehhez az új rendelkezésről való döntéshez? 
 
Dr. Török Miklós, települési képviselő: Igazándiból itt szövegpontosításra van szükség 
úgy gondolom, tehát itt ez a mondat helytelen. Mert hogyha valaki mentesül az adó alól, 
akkor gyakorlatilag mentes a kommunális adó alól, márpedig a rendelet, illetve a tervezet is 
ezt tartalmazza, akkor ez a mondat gyakorlatilag építményadó fizetésére kötelezi. Tehát itt 
igazándiból úgy lehetne megoldani talán jogilag, hogy nem mentesül az adó alól, hanem az 
adónak az összege 0. Tehát valahogy így tudnám elképzelni ennek a megoldását. Ez egy 
logikai dolog. 
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Az adócsoport képviselője azt mondta, hogy nincs 
logikai ellentmondás, tehát úgy gondolom, ebben az esetben az új rendelkezésről nem kell 
szavaztatni. Zeitler Ádám képviselő úré a szó. 
 
Zeitler Ádám, települési képviselő: Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselő-testület! 
Nem a határozati javaslattal kapcsolatos ez a kérdésem, hanem inkább előre szeretnék 
utalni a jövő évi költségvetésnek az összeállítására majd. A kormánypárti többség, illetve a 
testületi többség otthon van a rezsicsökkentés témakörében. Ehhez szeretnék én is 
csatlakozni. Mi ezt korábban is javasoltuk már, hogy itt a papíron is szereplő 
magánszemélyek kommunális adója, ami házak, lakások után 11.200 Ft/év, nem olvasom 
fel az egészet, ha jól látom, akkor 103.000.000 Ft bevétele van belőle az 
önkormányzatnak. Amiből eddig 90.000.000 Ft érkezett be. Mi azt javasoltuk, hogy 2015. 
január 1-jétől 30%-kal csökkentsük ezt. Erre én úgy látom, hogy a költségvetést 
átbogarászva lehet forrást találni ennek az adócsökkentésből következő bevételkiesésnek a 
pótlására. Úgy gondolom, hogy ez a többi településhez képest magas, és hosszútávon 
azon is el kellene gondolkozni, hogy ezt a kommunális adót több éven belül teljes 
mértékben kivezessük ebből a rendszerből, hiszen ne kelljen azért valakinek adót fizetnie, 
mert Makón szeretne élni. Azt szeretném kérni a testülettől, illetve a városvezetéstől, hogy 
ezt a javaslatomat a költségvetésnek az összeállításánál gondolják meg. Köszönöm szépen. 
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Köszönöm szépen a hozzászólást. Kérdés, 
észrevétel még ezzel kapcsolatban? A rezsicsökkentéssel kapcsolatosan had mondjam el, 
hogy valóban a választási programunknak egy nagyon markáns része volt. Az idei évben 
még a mezőőr díj járulék az, amelyet 50%-kal kívánunk csökkenteni, illetve ez a következő 
évtől lépne érvénybe. A piac helypénzével kapcsolatosan végzünk most hatástanulmányt, 
hogy ezt hogyan tudjuk a rezsicsökkentés keretében megvalósítani a város életében, illetve 
a sportegyesületek, illetve a makóiak sportéletével kapcsolatos sportlétesítmények 
használatával kapcsolatos csökkentéseket szeretnénk megvalósítani első körben. 
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Köszönöm szépen. Ha további hozzászólás, kérdés nincs, kérem szavazzunk a 
határozatról. 
 
A képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás 
mellett a következő határozatot hozza:  
 
421/2014. (XI.26.) MÖKT h. 
Tárgy: Tájékoztató a 2014. évi adóbevételek alakulásáról, felhasználásáról 
 

H A T Á R O Z A T 
 
Makó város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalja és elfogadja a 2014. évi 
adóbevételek alakulásáról, felhasználásáról és a helyi adókról szóló rendelet 
felülvizsgálatáról szóló tájékoztatót. A képviselő testület célként határozza meg az előző 
évi hátralékok 10 %-os csökkentését. 
  
Erről értesítést kap: 
- Makó város polgármestere 
- Makó Város jegyzője 
- Adóiroda 
- Irattár 
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Kérem, szavazzunk a rendeletről!  
 
A képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás 
mellett a következő rendeletet alkotja:  
 

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
24/2014.(XI.27.) önkormányzati rendelete 

a helyi adókról szóló 51/2011. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról. 
 
  
2.sz. előterjesztés 
Mezőőri járulék 2015. évi mértéke 
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Makó város 2014. évi költségvetésében 3 fő mezőőr 
bér és járulék költségére 8.169.000 Ft, dologi kiadásaikra 3.200.000 Ft, összesen: 
11.369.000 Ft került betervezésre. 2014. I-III. negyedévében összesen 3.917.376 Ft került 
kifizetésre a 2014. évben alkalmazott 2 mezőőr vonatkozásában. 2014. évben a mezőőri 
járulék kivetés 10.700.000 Ft, 1.062.000 Ft az állami támogatás, amelyek a felmerült 
költségeket fedezik, így javasolt a mezőőri járulék mértékének 50%-os csökkentése. Az új, 
2015. évi mezőőri járulék mértéke a következőképpen alakul 365 Ft/ha/év, kiskertek 
esetében 730 Ft/ha/év, de minimum 305 Ft/év. Kérdés, észrevétel ezzel kapcsolatosan 
van-e? Parancsoljon dr. Török Miklós képviselő úr. 
 
Dr. Török Miklós, települési képviselő: Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt 
Képviselőtársak! Makó, még ha jelentősen alakult is át az utóbbi évtizedekben a 
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szolgáltatás, a turizmus, és az ipar irányába, tradicionálisan mezőgazdasági jellegű város ha 
ezt az értéket, főként a zöldségtermesztési kultúrát meg kívánjuk őrizni, ahhoz 
elengedhetetlen, hogy a gazdálkodóknak ne szegje kedvét a mezei lopás, a gyorstermelés. 
A termés megóvása érdekében érdemes némi áldozatot is hozni. Ezért hozták létre a 
mezei őrség működtetését lehetővé tevő mezőőri járulékot. Ennek mértéke 3 főállású 
mezőőr foglalkoztatását tette lehetővé. Az elmúlt évben 2 főállású mezőőr mellett 
közterület felügyelők is besegítettek a betakarítási időszakban a város határának 
megfigyelésében. Ezen kívül szociális feladatot is elláttak, kapcsolatot tartanak a tanyán 
élő emberekkel. Köszönet illeti ezért a szolgálatban dolgozókat. A beszedett járulék 
mértéke meghaladta a működtetés kiadásait, és jogszabály szerint ez az összeg más célra 
nem fordítható, ezért indokolt a járulék csökkentése, melyet abban reménykedve 
támogatok, hogy a jövőben nem lesz szükség a létszám bővítésére a rendészeti feladatok 
halmozódása okán. Köszönöm szépen. 
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Nagyon szépen köszönöm képviselő úr 
hozzászólását, Dr. Hadik György képviselő úré a szó. 
 
Dr. Hadik György, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke, települési képviselő: 
Azt hiszem, hogy egy pár szó tájékoztatást el kell mondanom ezzel kapcsolatban. 
Választási ígéret volt a mezőőri járulékoknak a csökkentése. Most átmegy a képviselő 
testületen, és akkor ezt meg fogjuk tenni. Másik része ennek a dolognak, hogy akkor, 
amikor ezt a pénzügyi bizottság tárgyalta, akkor bizony polémiára adott okot, hogy 
mennyire tud 2, 3, 4 mezőőr egy ilyen hatalmas területnek, mint Makó megfelelni a 
lopásvédelemnek, a vagyonvédelemnek, illetőleg különösen a betakarítás idejére mennyire 
hatékony ez a módszere, ez a feladatmegoldása. A bizottságban az a vélemény 
kristályosodott ki, hogy sajnos ebben a formájában ez ineffektív. Ezt különböző más 
szolgálatokat, fegyveres szolgálatokat is igénybe kell venni ahhoz, hogy itt az 
őrzésvédelem megvalósuljon, ne a gyorstermelő járjon jól az őstermelő kárára, amit ő 1 év 
alatt megtermel, azt 1 éjszaka learatják, és ellopják. Ezen változtatni kell. Azt beszéltük 
meg, hogy ezért többek között ilyen problémáknak a kezelésére ez az önkormányzat egy 
külön bizottságot indított útjára, az agrárgazdasági bizottságot, aki ezt át fogja tárgyalni, és 
erre egy megoldási javaslatot fog beterjeszteni a képviselő-testületnek. Egyelőre azt 
hiszem, hogy miután 20 mezőőr sem tudná ezt a feladatot megoldani, más utakat kell 
keresnünk. Köszönöm szépen.  
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Köszönöm szépen képviselő úr hozzászólását, és 
Zeitler Ádám képviselő urat kérem meg a hozzászólásra. 
 
Zeitler Ádám, települési képviselő: Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselő-testület! Dr. 
Török Miklós és Dr. Hadik György képviselő urak elvették a kenyeremet, én is hasonló 
témában szerettem volna hozzászólni. Egyrészt támogatandó ez a csökkentés, másrészt 
azonban én is arra szerettem volna utalni, hogy vajon képes-e ez a két fő megfelelő 
minőségben ellátni azt a feladatot, ami nekik a feladatkörükhöz tartozik, és éppen emiatt 
én is azt szerettem volna kérni, hogy ezt a bizottság majd vizsgálja meg. Köszönöm 
szépen. 
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Farkas Éva Erzsébet polgármester: Nagyon szépen köszönöm. A mezőőri feladatellátás 
az elkövetkezendő időszakban közterület felügyelők bevonásával fog történni, tehát nem 
erre a két emberre fog, gyakorlatilag két mezőőrre fog hárulni a feladatellátás. Köszönöm 
szépen. Van-e kérdés, észrevétel ezzel kapcsolatban még? 
 
Kérdés 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 
25/2014. (XI.27.) önkormányzati rendelete 

a mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről szóló 27/2013. (IX.26.) 
önkormányzati rendelet módosításáról. 

 
3.sz. előterjesztés 
Makó Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési rendeletének módosítása 
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! Kedves jelenlévők! 
2014. évi módosított előirányzat 5.334.928 e Ft, előirányzat módosítás 2014. november 
26-ával  +342.873 e Ft, a módosított előirányzat  5.677.801 e Ft. Tartalékot érintő 
fontosabb módosítások: növekedés:+ 152.037 e többlet helyi adó bevétel, +2.850 e Ft 
nyeretlen OVI foci pályázat önereje, +1.550 e Ft nem nyertes pályázat önereje, +45.000 e 
Ft zárolt gyógyfürdő támogatás, +1.259 e nyári gyermekétkeztetés támogatása. Csökkenés: 
-20.000 e Ft Gyógyfürdő Kft. visszatérítendő támogatása, -1.000 e Ft IRISZ táncklub 
székház felújítási támogatás, -5.000e Ft gyógyfürdő kezelés támogatás, -2.000e Ft Makó és 
Vonzáskörzete Egészségügyi Ellátásáért Közalapítvány támogatása, -25.000 e Ft 
karácsonyi étkezési utalványra a 70 év feletti nyugdíjasok részére, mely 3.222 db 5.000 e 
Ft-os étkezési utalványt jelent, -9.645 e Ft végkielégítés polgármesteri hivatalban, -2.000 e 
Ft karácsonyi díszkivilágítás, -7.500 e Ft karácsonyi ünnepségek költsége. 
 
 

Farkas Éva Erzsébet polgármester: Kérdés, észrevétel a határozati javaslattal 
kapcsolatban van-e? Dr. Török Miklós képviselő úr, parancsoljon. 
 
Dr. Török Miklós, települési képviselő: Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester 
Asszony! Tisztelt Képviselő-társak! Szeretnék néhány észrevételt tenni a költségvetés 
módosító javaslathoz. A változtatás lényege, hogy a Hagymatikum fürdő sikeres 
gazdálkodása következtében felszabaduló támogatási keretet használják fel a választási 
kampány során beígért szép korúaknak adandó karácsonyi ajándék fedezeteként. Nem 
vitatom ezt, az idősek megérdemlik a kiemelt gondoskodást. Az a forma, amelyet viszont 
választottak erre, jelentős többletköltséget okoz az adóteher formájában. 2Ft-nyi 
ajándékra 1Ft-nyi központi költségvetésbe befizetett adó rakódik. Ha másként oldották 
volna meg az idősek támogatását, többre is futotta volna. Nagyobb fejfájást okoz viszont 
egy másik tétel. A Polgármesteri Hivatal bértömeg növekedése. Ez az írás szerint másfél 
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hónapra vetítve 8.000.000Ft. Ha ezt 1 évre vetítem, 60.000.000 Ft-os többletköltséget 
jelez. A hivatali rendszer átalakítása nyomán az eddigi 60 fő helyett 72-en dolgozna majd a 
Polgármesteri Hivatalban. Ez 20%-kal több. Amikor a járási hivatalokat kialakították, a 
Polgármesteri Hivatal átvilágítása során 47 foglalkoztatottak tartottak kívánatosnak. Az 
50-en felüli létszám saját vállalása volt a korábbi önkormányzatnak. Hogyan valósul így 
meg a takarékos gazdálkodás a közpénzekkel? Növekedni fog a bürokrácia? Több adót 
vetnek ki jövőre a makói polgárokra, hogy a megnövekedett létszámú apparátust fizetni 
tudják? Köszönöm a szót. 
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Köszönöm szépen képviselő úr hozzászólását. A 
személyi többletfoglalkoztatás átmeneti időszakra szól, amelyre a kormánytól kértünk, és 
kapni is fogunk többletforrást. Ezzel kapcsolatban ennyit tudnék mondani. Az idősek 
támogatásával kapcsolatosan pedig választási kötelezettségünk is, gyakorlatilag a választási 
kampányban ígéretet tettünk arra, hogy karácsonyi időszakban minden nyugdíjasnak, 70 
év feletti nyugdíjasnak 5000 Ft-os Erzsébet utalványt fogunk ajándékba adni, pontosan 
azért, hogy méltóbbak legyenek ezek a karácsonyi ünnepek az idősek számára is, a 70 év 
fölöttiek számára is. Kérdés, észrevétel? Dr. Hadik György képviselő úr, pancsoljon. 
 
Dr. Hadik György, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke, települési képviselő: 
Meg szeretném nyugtatni képviselő-társamat. Gyakorlatilag az előzőekben a jövő évi 
adórendeletet tárgyaltuk. Az adórendelet december 1-jével kihirdetésre kerül, azt követően 
nem változik. 2015. évben a most ezekben a percekben megszavazásra kerülő adórendelet 
szerint fognak a polgárok szavazni. Tehát nem kell azon aggódni, hogy plusz adót fognak 
kivetni a makóiakra, sőt úgy, ahogy az előzőekben megtárgyaltuk a megfelelő 
bizottságoknál, ez csökkenni fog a megadottak szerint. Köszönöm szépen.  
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Nagyon szépen köszönöm. További észrevétel, 
kérdés van-e? 
 
Kérdés, észrevétel nem hangzott el. 
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Kérem szavazzunk az 1.sz. határozati javaslatról! 
 
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodás 
mellett a következő határozatot hozza:  
 
422/2014. (XI.26.) MÖKT h. 
Tárgy: Támogatás biztosítása a Makó és Vonzáskörzete Egészségügyi Ellátásáért 
Alapítvány részére a Hagymatikum fürdő gyógyászati szolgáltatásainak igénybevételéhez 
szükséges önerő biztosítása céljára 
 

H A T Á R O Z A T 
 
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartáson kívüli forrás 
átadásáról és átvételéről szóló 32/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelet felhatalmazása 
alapján úgy dönt, hogy 2014. évi költségvetési rendeletének 11. számú melléklet Cél- és 
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általános tartalék előirányzata terhére a Makó és Vonzáskörzete Egészségügyi ellátásáért 
Alapítvány kérelmének helyt ad és részére 2.000 e Ft támogatást biztosít a Hagymatikum 
fürdő gyógyászati szolgáltatásainak igénybevételéhez szükséges önerő biztosítása céljára. 
  
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármester a támogatási megállapodás aláírására. 
  
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az előirányzatok fentiek szerinti módosítását a 
költségvetési rendeleten vezesse át. 
  
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester, jegyző 
  
Erről értesítést kap: 
- Makó város polgármester 
- Makó város jegyzője 
- Makói Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály 
- Makó és Vonzáskörzete Egészségügyi ellátásáért Alapítvány 6900 Makó, Kórház u. 2. 
- Irattár 
 
 
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:  
 
423/2014. (XI.26.) MÖKT h. 
Tárgy: Visszatérítendő támogatás nyújtása a Makói Gyógyfürdő Kft. részére.  
 

H A T Á R O Z A T 
 
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartáson kívüli forrás 
átadásáról és átvételéről szóló 32/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelet felhatalmazása 
alapján úgy dönt, hogy 2014. évi költségvetési rendeletének 11. számú melléklet Cél- és 
általános tartalék előirányzata terhére a Makói Gyógyfürdő Kft. kérelmének helyt ad és 
a 2014. évi költségvetés vissza nem térítendő  támogatásának előirányzatából -45.000 e Ft-
ot zárol azzal, hogy a zárolt és általános tartalék előirányzatba helyezett összegből, 2014. 
december 01. napjával visszatérítendő támogatásként +20.000 e Ft-ot átad a Kft. részére 
2015. november 30-ig történő visszafizetési határidő előírásával.   
  
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármester a támogatási megállapodás aláírására. 
  
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az előirányzatok fentiek szerinti módosítását a 
költségvetési rendeleten vezesse át. 
  
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester, jegyző 
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Erről értesítést kap: 
- Makó város polgármester 
- Makó város jegyzője 
- Makói Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály 
- Makó és Vonzáskörzete Egészségügyi ellátásáért Alapítvány 6900 Makó, Kórház u. 2. 
- Irattár 
 
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Kérem szavazzunk a rendeletről! 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 3 tartózkodás 
mellett a következő rendeletet alkotja:  
 

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
26/2014. (XI.27.) önkormányzati rendelete 

Makó Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről, módosításának és 
végrehajtásának rendjéről szóló 3/2014.(II.06.) önkormányzati rendelet 

módosításáról. 
 
 
 
3/A. sz. előterjesztés 
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosítása 
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: A Képviselő-testülete a 21/2014. (X.30.) 
önkormányzati rendeletével alkotta meg a Makó Város Önkormányzat Képviselő-
testületének Szervezeti és Működési Szabályzatát. Az SZMSZ 5. pontja tartalmazza a 
képviselő-testület összehívására, meghívójára vonatkozó szabályokat, melyben foglalt 
szabályokat a következők szerint javaslom kiegészíteni: Javaslom, hogy a testület ülésein 
meghívottként szerepeltetve legyen a Makó Járási Hivatal képviselője is. Továbbá jelenleg 
a rendelet nem tartalmaz az ülésen részt vevő személyekre vonatkozóan szabályt abban a 
tekintetben, hogy ki hol foglal helyet a Polgármesteri Hivatal nagytermében az ülések 
tartama alatt, ezért javaslom a melléklet szerinti tartalommal a rendelet kiegészítését. 
Kérdés, észrevétel ezzel kapcsolatosan? Zeitler Ádám képviselő úré a szó. 
 
Zeitler Ádám, települési képviselő: Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselő-testület! 
Annyi javaslatom lenne ehhez a módosításhoz, hogy én javasolnám azt, hogy a makói 
lakhellyel rendelkező megyei önkormányzati képviselők is kapjanak meghívást a testületi 
ülésre majd. Az a szerencsés helyzet állt elő az október 12-i választásoknak az 
eredményeképpen, hogy Makó városa a megyei testületben 3 taggal is rendelkezik, 
szerencsére mind a három oldalról, úgyhogy Makó érdekeit megfelelően tudják képviselni. 
Éppen emiatt én úgy gondolom, hogy ezt a helyzetet, meg kell ragadni, és a fejlesztési 
pénzeknek az ide hozatalát ez után is elő kell segíteni, hogy ők is itt jelen legyenek, és részt 
vegyenek a város irányításában. Köszönöm szépen. 
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Farkas Éva Erzsébet polgármester: Köszönöm szépen. Kérdés, észrevétel van-e? 
 
További kérdés, észrevétel nem hangzott el.  
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Képviselő úr kérésére, javaslatára reagálva az 
SZMSZ módosítását illetően lesz egy átfogó SZMSZ módosítás, és annál ezt tárgyalni 
fogjuk még ezt a javaslattételt. Kérem, hogy szavazzunk a rendeletről. 
 
A képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás 
mellett a következő rendeletet alkotja:  
 

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
27/2014.(XI.27.) önkormányzati rendelete 

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

21/2014. (X.30.) önkormányzati rendelet módosításáról. 
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! 15 perc szünetet 
rendelek el, tekintettel arra, hogy az előzőekben elfogadott Szervezeti és Működési 
Szabályzatunk kihirdetése szükséges a munkánk további folytatásához.  
 

 
11:30-tól 11:47-ig SZÜNET  

 
 

3/B. sz. előterjesztés 
A Polgármesteri Hivatal Szervezeti Működési Szabályzatának módosítása 
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
törvény 67. § d) pontja alapján a polgármester a jegyző javaslatára előterjesztést nyújt be a 
képviselő-testületnek a hivatal belső szervezeti tagozódásának, létszámának, 
munkarendjének, valamint ügyfélfogadási rendjének meghatározására. A jelenlegihez 
képest új szervezeti egységként jelenik meg a Kabinet és a Jogi Iroda. A Kabinet Iroda 
feladatellátását mindazon területekre indokolt kiterjeszteni, amely közvetlenül 
polgármesteri irányítást tesz szükségessé és a polgármesteri funkcióhoz kötődik. Ily 
módon egy szervezeti egység keretein belül célszerű ellátni a külügyek, a kulturális-, a 
marketing-, a sajtó-, a honlappal kapcsolatos feladatokat, valamint a polgármesteri, 
alpolgármesteri titkárnők feladatait. A Jogi Iroda, ami szintén új szervezeti egységként 
jelenne meg, koordinálja jogilag és gazdaságilag az önkormányzat által fenntartott 
intézmények és a gazdasági társaságok működését. A régi SzMSz így hatályon kívül 
helyezésre kerül, míg az új 2014. december 1. napjával válik hatályossá. A későbbiekben 
szükséges az új szervezeti struktúra működése során megvalósítható létszám racionalizálás 
és a megtakarítás lehetőségének további vizsgálata. Kérdés, észrevétel az előterjesztéssel 
kapcsolatosan? Dr. Török Miklós képviselő úr, parancsoljon. 
 
Dr. Török Miklós, települési képviselő: Köszönöm szépen a szót, rövid leszek. Tisztelt 
Polgármester Asszony! Tisztelt Képviselő Társak! A Szervezeti és Működési Szabályzat 
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tervezetét tegnap délután kaptuk meg. Az idő rövidsége nem tette lehetővé a terjedelmes 
és minden bizonnyal akkurátus írást kellő és illő módon kivesézzük. Pedig ezt a 
Polgármesteri Hivatal operációs rendszere, ha hibát tartalmaz, sokáig nézegethetjük a kicsi 
homokórát, vagy akár beállhat a kékhalál is. Egy apró, valószínűleg elgépelési hibát 
észleltem a tervezet 4. oldalán a titkárság feladatai között. Biztosan jó, hogyha egyből 
címzetes főjegyzőt kíván a hivatal élére a tervezet? Köszönöm a szót. 
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: A korábbi előterjesztés elején mondtam, december 
31-ig tölti a szabadságát, munkakörileg még jelenleg itt van a címzetes főjegyzőnk. Ezért 
került bele, és ez december 1-jével lépne hatályba. A Jegyzői Iroda, Pénzügyi Iroda, 
Innovációs és Városfejlesztési Iroda, Belsőellenőrzési Csoport mellett a Jogi Iroda jelenne 
meg új szervezeti egységként, amely kifejezetten az önkormányzathoz tartozó cégek, 
intézményeknek a gazdasági és jogi működtetését felügyelné, és a polgármesteri 
tevékenységet segítő Kabinet Iroda jelenne meg újként azokkal a feladatellátásokkal, 
amiket az imént felsoroltam. Más egyéb kérdés, észrevétel ezzel kapcsolatban? 
 
Kérdés nem hangzott el. 
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Kérem szavazzunk a határozati javaslatról! 
 
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodás 
mellett a következő határozatot hozza:  
 
424/2014. (XI.26.) MÖKT h. 
Tárgy: A Polgármesteri Hivatal Szervezeti Működési Szabályzatának módosítása. 
 

H A T Á R O Z A T 
 
A Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Polgármester 
előterjesztése alapján a Makói Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítésére vonatkozó 
javaslatot és az alábbi határozatot hozta:  
  
1. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Makói Polgármesteri Hivatal 
Szervezeti és Működési Szabályzatát a határozat mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.  
  
2. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 49/2014. (I.29.) ÜPKTB határozattal 
 elfogadott Makói Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát 2014. 
december 1. napjával hatályon kívül helyezi. 
  
3. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármesteren keresztül utasítja a 
jegyzőt, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása kapcsán bekövetkezett 
változásokat a Hivatal belső szabályzataiban vezesse át.  
  
4. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhívja a jegyzőt, hogy vizsgálja meg 
az új szervezeti struktúra működése során megvalósítható létszám racionalizálást és a 
megtakarítás lehetőségét.  
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Felelős: polgármester, jegyző 
Határidő: folyamatos  
  
Erről értesítést kap: 
- Makó Város polgármestere 
- Makó Város jegyzője 
- Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei 
- Irattár 
 
 
3/C. sz. előterjesztés 
Tájékoztatás a bejelentett szervezeti struktúra átalakítással kapcsolatosan 
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Kérdés, észrevétel van-e?  
 
Kérdés nem hangzott el. 
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester:  Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról! 
 
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodás 
mellett a következő határozatot hozza:  
 
425/2014. (XI.26.) MÖKT h. 
Tárgy: Tájékoztatás a bejelentett szervezeti struktúra átalakítással kapcsolatosan. 
 
 

H A T Á R O Z A T 
 

1. A Képviselő-testület a tájékoztatást tudomásul veszi. 
 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Hagymatikum 
vonatkozásában kezdje meg a tárgyalásokat az állammal, ennek érdekében írjon 
levelet Miniszterelnök Úrnak. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy kezdje meg az önkormányzat, az 
intézmények és a gazdasági társaságok szakmai feladat-ellátásának felülvizsgálatát, 
ellenőrzését valamint átfogó vizsgálatát. Ennek érdekében felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a vizsgálatok elvégzésére független szakértőt kérjen fel, 
valamint az Állami Számvevőszéket keresse meg. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Értesítést kap: 
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- Makó Város Polgármestere 
- Makó Város Jegyzője 
- Érintettek 
- Polgármesteri Hivatal irattár 
 
4. sz. előterjesztés  
Dr. Buzás Péter leköszönő polgármester végkielégítése 
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: A polgármesteri tisztség ellátásának egyes 
kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvényt, 
mely szabályozta, hogy a leköszönő polgármesternek milyen juttatások járnak a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény hatályon kívül 
helyezte. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 15. §-a (2) bekezdése alapján a 
hatályon kívül helyezett jogszabály érvényesülése ideje alatt keletkezett tényekre és 
jogviszonyokra megkezdett eljárási cselekményekre a hatályon kívül helyezett norma 
rendelkezéseit alkalmazni kell. A Pptv. 2. §-a (5) bekezdése szerint, ha tisztségét legalább 2 
évig betöltötte végkielégítésként 3 havi illetményének megfelelő juttatás illeti meg a 
leköszönő polgármestert. A képviselő-testület további 3 havi illetményének megfelelő 
juttatást állapíthat meg jutalomként. Dr. Buzás Péter leköszönő polgármester 5 cikluson 
keresztül töltötte be tisztségét. Havi illetménye bruttó 521.800 Ft volt. A 3 havi illetmény 
összege így bruttó 1.565.400 Ft. Kérdés és észrevétel van-e? Dr. Hadik György képviselő 
úr, parancsoljon.  
 
Dr. Hadik György, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke, települési képviselő: 
Tisztelettel jegyzem meg, hogy Makó város első számú vezetőjéről van szó, aki 20 éven át 
töltötte be ezt a posztot. Az ő munkásságával kapcsolatban elég sok lamentálás volt, volt 
aki pozitívan értékelte, volt aki negatívan értékelte. Ő polgármestere volt ennek a 
városnak, előrehaladt ez időszak alatt a város, fejlődött a város. Más kérdés az, hogy mi 
úgy láttuk, hogy most vérfrissítés lenne célszerű, 10 éven túl mi úgy éreztük, hogy nem tud 
megújulni, szerettük volna leváltani, ami meg is történt. Összességében viszont az ő 
munkásságát meg kell, hogy köszönjük. A város nevében kell, hogy megköszönjük, mert 
ezt ő ennyi munkával és a közösségért végzett munkával megérdemelte. 3 havi 
illetményről van szó. Én ezt egy pillanatra nem vitatom. Megdolgozott érte, 
megérdemelte, semmilyen okunk nincs arra, hogy ezt tőle megtagadjuk. A másik része a 
dolognak, előzőekben beszéltünk arról, hogy emberek vannak, akiknek nincs karácsonya, 
mert annyi pénzük nincs, hogy ajándékot vegyenek a gyereknek. Ezeken az embereken 
segíteni kell, a gyerekeknek a karácsonyát most december 20-ára próbáljuk megszervezni. 
Úgy érzem, hogy Dr. Buzás Péter ebben a városban egy tehetős emberré nőtte ki magát, 
aki számára ez az összeg szinte semmit nem jelent. Ezeknek az embereknek viszont egy 
olyan gesztust jelentene, ami szinte mindent jelent. Fogalmazhatok úgy, hogy mi 
megköszönnénk Dr. Buzás Péternek a munkáját, ő adott körülmények között a 
választópolgárainak köszönné meg azt a munkát, azt a szeretetet, azt a segítséget, ami 20 
éven át ebben a székben tartotta, ami a munkáját lehetővé tette, amely kapcsolatot 
teremtett vele. Én javaslom ezért egy második határozati javaslat formájában azt, hogy a 
szegények karácsonyára ajánlja fel ezt az összeget. Nagyon szépen köszönöm.  
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Farkas Éva Erzsébet polgármester: Köszönöm képviselő úr hozzászólását. 
Megkérdezem a képviselő-testületet, támogatják-e képviselő úrnak azt a javaslatát, hogy a 
leköszönő polgármester ezt az összeget felajánlja? Dr. Török Miklós képviselő úré a szó.  
 
Dr. Török Miklós, települési képviselő: Szerintem arról nem lehet szavazni, hogy 
valakinek jár egy térítés és azt egy képviselő-testület kötelezze arra, hogy ajánlja fel. Ha ő 
ezt így gondolja, akkor megteszi, ha nem így gondolja, akkor nem teszi meg. Tisztelt 
Polgármester Asszony! Tisztelt Képviselőtársak! A határozati javaslat megállapítja, hogy 
Dr. Buzás Péter leköszönő polgármester 5 cikluson keresztül töltötte be ezt a tisztséget. 
Ennek a 20 évnek az eredményeit itt láthatjuk és használhatjuk városunkban. Bizton 
állítom, mindez nem jöhetett volna létre az ő személye nélkül. Meg lehet, hogy a benne 
lobogó tűz néhány közel állót megpörkölt és összekormozott, de valamennyien, akik itt 
vagyunk, az ő melegét élvezhettük eddig. Nekem az a véleményem, hogy hálánkat a 
munkásságért azzal tudnánk a képviselő-testület részéről a leginkább kifejezni, ha a 
törvényben megengedett maximális jutalmat állapítana meg számára a képviselők 
közössége. Ha jótékonykodni akar, ezt bízzuk rá és a jutalmat szavazzuk meg az ő 
személye részére. Köszönöm szépen.  
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Dr. Hadik György képviselő úr parancsoljon.  
 
Dr. Hadik György, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke, települési képviselő: 
Képviselőtársam nem értette meg teljesen a javaslatot. Itt egy javaslatról van szó, hogy ő 
ezzel a pénzzel mit tegyen. Az a javaslat, hogy köszönjük meg a munkáját. Másik része, 
hogy ő gesztust gyakorolhat ezen a módon, az adott összeg felajánlásával azoknak, akik 
ebben a városban a legrászorultabbak. Egy város vezetésénél vannak emberek, akiknél 
pozitív hozadéka van és ugyanakkor ugyanennek a munkának vannak olyanok, akik 
szegregációt szenvednek, kisodródnak a perifériára és ugyanez a vezető munkáról van szó. 
Úgy gondolom, hogy ez jogszerű és segítséget jelent ezeknek az embereknek és egy ilyen 
javaslat mindenképpen pozitív. Nem érzem azt, hogy ez kényszerítő erejű lenne, de én úgy 
érzem, az ő vagyoni körülményei között ez egy értékelhető javaslat. Természetesen a 
tisztelt képviselő-testület dönt ennek a pénzösszegnek a sorsáról úgy, ahogy lelkiismerete 
szerint mindenki látja. Amikor elhangzott, hogy honnan fogjuk feltölteni ezeket az 
összegeket, amit az időseknek, gyermekeknek akarunk adni, többek között nekem ez is 
eszembe jutott. Úgy érzem, hogy ez jogszerű és egy nagyon pozitív, nagyon kedvező 
elvárást jelent az előző politikai munkából, egy adott életútnak a lezárásaként. Köszönöm.  
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Köszönöm szépen. A határozati javaslattétel a 
leköszönő polgármester 3 havi illetményére vonatkozik, amelynek az összege bruttó 
1.565.400 Ft. Képviselő úr arra tett javaslatot, hogy ezen összeget, amennyiben lehetséges 
a leköszönő polgármester úr ajánlja fel jótékonysági célra. A határozati javaslattétel a 3 
havi illetményre vonatkozik. Kérdés van-e? 
 
Dr. Török Miklós, települési képviselő: Az én javaslatom arra vonatkozott, hogy ami 
törvény szerint jár, a 3 havi illetmény, azt megkapja és ezen felül lehetőségünk van 3 havi 
plusz illetményt részére kifizetni. Ez lenne a javaslatom. 
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Farkas Éva Erzsébet polgármester: Amennyiben nincs további kérdés, akkor kérném, 
hogy az eredeti határozati javaslatról szavazzunk.  
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül a 
határozati javaslatot elfogadta.  
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Parancsoljon Török képviselő úr.  
 
Dr. Török Miklós, települési képviselő: Szeretném tisztázni. Az én javaslatomat 
fogadtuk el, miszerint plusz 3 havi pénzt szavaztunk meg Buzás Péter részére és ő majd 
eldönti, hogy ő jótékony célra akarja ezt fordítani vagy nem? Köszönöm szépen.  
 
Dr. Bálint-Hankóczy Beatrix, a jegyzői iroda vezetője: Tisztelt Képviselők! Tisztelt 
Jelenlévők! Az eredeti határozati javaslatról kellene szavaznunk most. A 3 havi, ami 
jogszabály szerint megilleti a volt polgármester urat. Az eredeti határozati javaslatról 
szavazzunk.  
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Parancsoljon Török képviselő úr.  
 
Dr. Török Miklós, települési képviselő: Én tettem egy javaslatot. Ezek szerint arról 
nem szavazatunk.  
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Először szavazzunk az újraszavazásról.  
 
Dr. Török Miklós, települési képviselő: Kérném jegyzői iroda vezetőjétől, mondja el, 
hogy miről fogunk szavazni. 
 
Dr. Bálint-Hankóczy Beatrix, a jegyzői iroda vezetője: Köszönöm a szót. Most arról 
szavazunk, hogy újraszavazzuk ezt a határozati javaslatot.  
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Kérem, szavazzunk az újraszavazásról!   
 
A képviselő-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy 
határoz, hogy a 4. sz. „Dr. Buzás Péter leköszönő polgármester végkielégítése” 
előterjesztésről újra szavaz.  
 
Dr. Bálint-Hankóczy Beatrix, a jegyzői iroda vezetője: Most Török képviselő úr 
módosító határozati javaslatáról szavazzunk, a plusz 3 haviról.  
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Kérem, szavazzunk!  
 
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, 8 ellenszavazattal és 1 tartózkodással a  
Dr. Török Miklós települési képviselő javaslatát - miszerint a 4. sz. „Dr. Buzás 
Péter leköszönő polgármester végkielégítése” előterjesztés határozati javaslata 
akként kerüljön módosításra, hogy Dr. Buzás Péter leköszönő polgármestert 
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jogszabály alapján kötelezően megillető 3 havi illetményén felül további 3 havi 
juttatásban részesüljön -  elutasította.  
 
Dr. Bálint-Hankóczy Beatrix, a jegyzői iroda vezetője: Most szavazunk az eredeti 
határozati javaslatról, a 3 haviról, ami jogszabály alapján jár.  
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Kérem szavazzunk.  
 
A képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás 
mellett  a következő határozatot hozza:  
 
426/2014. (XI.26.) MÖKT h. 
Tárgy: Dr. Buzás Péter leköszönő polgármester végkielégítése. 
 
 

H A T Á R O Z A T 
 
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 1994. évi LXIV. törvény 2. § (5) 
bekezdésében foglaltakra figyelemmel megállapítja, hogy Dr. Buzás Péter leköszönő 
polgármester öt cikluson keresztül töltötte be a polgármesteri tisztséget, így 
megilleti végkielégítésként három havi bruttó bére, összegszerűen bruttó 1.565.400,- 
Ft, azaz Egymillió-ötszázhatvanötezer-négyszáz Ft. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 
 
Értesítést kap: 
- Makó Város Polgármestere 
- Makó Város Jegyzője 
- Dr. Buzás Péter 6900 Makó, Eötvös u. 32. 
- Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda 
- Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály 
- Irattár 
 
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Dr. Hadik György képviselő úr parancsoljon.  
 
Dr. Hadik György, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke, települési képviselő: 
Még egy javaslat hangzott el, miszerint ezt polgármester úr ajánlja fel a 20-án megtartandó 
gyermeknap javára. Javasoljuk e gesztus megtételét a részére. Kérem, hogy erről 
szavazzunk! Köszönöm.  
 
Dr. Bálint-Hankóczy Beatrix, a Jegyzői Iroda vezetője: Tisztelt Képviselő Úr! Erről 
nem tudunk szavazni. Ami jogszabály alapján jár, ez megfogalmazható. Hogy 
polgármester úr él-e ezzel a gesztus lehetőséggel, ez rá van bízva.  
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12:06-kor Kovács Sándor települési képviselő elhagyta az üléstermet. 
 
 
5. sz. előterjesztés  
Egyesített Népjóléti Intézmény alapító okirat módosítása 
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: A testület a személyes gondoskodást nyújtó 
szociális ellátásokat az Egyesített Népjóléti Intézmény útján biztosítja, mely intézmény 
székhelye a Makó, Széchenyi tér 22. szám alatti épület. Az új önkormányzati struktúra 
kialakítását követően indokolt az intézmény székhelyének módosítása Makó, Béke u. 9. 
számra. Továbbá indokolt az intézmény nevének egyedivé tétele, figyelemmel arra, hogy 
az intézmény így ismert a makóiak körében, ezért a Makói jelzővel javaslom kiegészíteni 
az intézmény elnevezését. A Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatósága és az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 104. § (1) bekezdése alapján 2014. január 
1. napjától nyilvántartott hatályos adatait, nevezetesen a szakfeladatok helyébe lépő 
kormányzati funkciókat át kell vezetni az intézmény alapító okiratán. Az Egyesített 
Népjóléti Intézmény részt vesz a közfoglalkoztatásban, ezért szükséges ezen kormányzati 
funkciók beemelése az alapító okiratba is. A Béke u. 9. szám alatti ingatlan a 159/2013. 
(IV.24.) határozat alapján jelenleg forgalomképes besorolásba, illetve annak üzleti 
vagyonába tartozik, ezért javasolt az ingatlan korlátozottan forgalomképes vagyoni körbe 
való áthelyezése az alapító okirat módosításával egyidejűleg. Az előterjesztéssel 
kapcsolatosan kérdés, észrevétel van-e?  
 
Kérdés, észrevétel nem hangzott el.  
 
12:08-kor Kovács Sándor települési képviselő visszaérkezett az ülésterembe.  
 
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:  
 
427/2014. (XI.26.) MÖKT h. 
Tárgy: Egyesített Népjóléti Intézmény alapító okirat módosítása. 
 

H A T Á R O Z A T 
 
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Egyesített 
Népjóléti Intézmény Alapító Okiratának módosítását a melléklet szerinti 
tartalommal elfogadja. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza Makó Város Önkormányzatának polgármesterét, hogy 
képviseletében és nevében a jóváhagyott Módosító Okiratot és az egységes szerkezetbe 
foglalt Alapító Okiratot aláírja. 
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Továbbá felkéri Makó Város Önkormányzatának jegyzőjét, hogy a Egyesített Népjóléti 
Intézmény módosított Alapító Okiratát küldje meg a törzskönyvi nyilvántartásba történő 
bejegyzés végett a külön jogszabályokban előírtaknak megfelelően az illetékes szervnek. 
 
Felelős: polgármester, jegyző 
Határidő: azonnal 
 
A képviselő-testület a határozat végrehajtásáról tájékoztatást nem kér. 
 
Erről értesítést kap: 
- Makó Város polgármestere 
- Makó Város jegyzője 
- Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály 
- Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztály 
- Egyesített Népjóléti Intézmény 
- Irattár 
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Kérem, szavazzunk a 2. sz. határozati javaslatról 
ebben az előterjesztésben.  
 
A képviselő-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozza:  
 
428/2014. (XI.26.) MÖKT h. 
Tárgy: Makó, Béke u. 9. sz. ingatlan besorolásának korlátozottan forgalomképesre történő 
megváltoztatása 
 

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 tulajdonosi jogkörében eljárva, 
valamint Makó Város Önkormányzata vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi 
jogok gyakorlásáról szóló 11/2003. (III.26.) önkormányzati rendeletben foglaltak alapján a 
tulajdonát képező, Makó belterület 5425 hrsz. alatti "kivett irodaház" 
megnevezésű, Makó, Béke u. 9. sz. közigazgatási jelzésű 1227 m² alapterületű 
ingatlan besorolását forgalomképesről korlátozottan forgalomképesre változtatja, 
és az üzleti vagyonból korlátozottan forgalomképes vagyonba sorolja. 
 
Felelős: polgármester, jegyző 
Határidő: azonnal 
 
A képviselő-testület a határozat végrehajtásáról tájékoztatást nem kér. 
 
Erről értesítést kap: 
- Makó Város polgármestere 
- Makó Város jegyzője 
- Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály 
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- Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztály 
- Egyesített Népjóléti Intézmény 
- Irattár 
 
 
 
5/A sz. előterjesztés 
Egyesített Népjóléti Intézmény intézményvezetői pályázat kiírása 
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: A képviselő-testület az Egyesített Népjóléti 
Intézmény intézményvezetője, Szűcs Antalné intézményvezetői megbízását 2014. 
november 15. napjával visszavonta. A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény alapján 
a magasabb vezetőbeosztás ellátására pályázat kiírását teszi kötelező. A kinevezés a 
képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik, az egyéb munkáltatói jogokat pedig a 
polgármester gyakorolja. A magasabb vezetői beosztásra szóló megbízás legfeljebb 5 évre 
szólhat majd. Kérdés, észrevétel ezzel kapcsolatban van-e?  
 
Kérdés, észrevétel nem hangzott el.  
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról! 
 
A képviselő-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozza:  
 
429/2014. (XI.26.) MÖKT h. 
Tárgy: Egyesített Népjóléti Intézmény intézményvezetői pályázat kiírása. 
 

H A T Á R O Z A T 
 
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény 20/B § (1) bekezdése és a 83/A. §-a alapján, - figyelemmel a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. 
(XII.26.) Korm. rendelet és a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények 
szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SZCSM rendeletben, a 
személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint 
személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM 
rendeletben foglaltakra- az Egyesített Népjóléti Intézmény intézményvezetői 
álláshelyének betöltésére pályázatot ír ki a melléklet szerinti tartalommal.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
Erről értesítést kap: 
- Makó Város polgármestere  
- Makó Város jegyzője 
- Egyesített Népjóléti Intézmény 6900 Makó, Széchenyi tér 22.  
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- Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda (munkaügy) 
 
 
5/B sz. előterjesztés  
A Makó Városi Kulturális-Közművelődési Nonprofit Kft. közhasznú jogállásának 
megtartása, ügyvezetőinek megbízása 
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: A képviselő-testület 2014. májusi rendes ülésén 
döntött a Makó Városi Kulturális-Közművelődési Nonprofit Kft. Polgári 
Törvénykönyvről szóló törvény rendelkezéseivel összhangban álló tovább működéséről és 
felhatalmazta a kft. ügyvezetőjét, hogy az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, 
valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvény, valamint a Ptk. 
alapján szükséges módosításokat az alapító okiratán vezesse át. A Csongrád Megyei 
Főügyészség keresetet terjesztett elő a kft. közhasznú jogállásának törlése iránt. A 
közhasznú jogállás megtartása érdekében a keresetlevélben feltüntetett hiányosság 
változásbejegyzéssel pótolhatóak, melyek egy része már megtörtént, illetve a mellékelt 
alapító okiratban pótlásra is kerültek, melynek képviselő-testületi jóváhagyása szükséges. 
Változik az alapító okirat abban a tekintetben is, hogy a társaság eddig egy ügyvezetővel 
rendelkezett, de a Hagymaház és a Sportcsarnok vezetésének szétválasztása, ezáltal a 
hatékonyabb feladatellátás érdekében a társaság ügyvezetésének 2 ügyvezető látja majd el a 
jövőben. A kft. ügyvezetőjének, Nagy Nándornak a megbízatása 2014. november 30. 
napján lejár. Javaslom Gajda Ferenc Csabát, valamint Márton Imre Józsefet 2014. 
november 30. napjától 2015. november 30. napjáig 1 éves időtartamra bruttó 350 ezer Ft 
díjazás mellett. Kérdés, észrevétel a javaslattétellel kapcsolatban van-e? Dr. Török Miklós 
képviselő úr parancsoljon.  
 
Dr. Török Miklós, települési képviselő: Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt 
Képviselőtársak! Itt a hatékonyság ürügyével jelölnek meg egy átalakítást a Makó Városi 
Kulturális-Közművelődési Nonprofit Kft. vonatkozásában, élére 2 személyt jelölnek. 
Nekem ez úgy tűnik inkább, hogy egy politikai alkunak a tárgyiasulása. Köszönöm szépen.  
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Természetesen a kft. további átalakítása még 
folyamatban van, ez most kifejezetten csak a cégvezetőkre vonatkozik. Szakmai irányítást 
tettük elsődleges szempontnak, hogy a Sportcsarnok élére és nemcsak a Sportcsarnok, 
hanem a Sportcsarnok mellett a városban lévő összes sportlétesítménynek az irányítását is 
jelenteni fogja majd a közeljövőben. A további átalakításról természetesen még részletesen 
fogjuk tájékoztatni mind a képviselő-testületet, mind pedig Makó város polgárait. 
Weszelyné Véghseő Henrietta képviselő asszony parancsoljon.  
 
Weszelyné Véghseő Henriett Mária, települési képviselő: Tisztelt Polgármester 
Asszony! Tisztelt Képviselő-testület! Szakmai szempontból lettek a vezetők választva és 
igazán nem is értettem annak idején hogy lehetett ezt a két teljesen különálló szakterületet 
összevonni. A kultúra és a sport, mindkettő nagy szaktekintélyt kér és szerintem 2 
emberben megtaláltuk a megfelelő szakmában szinte legjobbakat, és én örülök is neki, 
hogy ez a két dolog külön lett választva, mert teljes mértékben így tudjuk a várost 
szolgálni. Köszönöm szépen.  
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Farkas Éva Erzsébet polgármester: Köszönöm képviselő asszony hozzászólását. 
Czirbus Gábor alpolgármester úr parancsolj.  
 
Czirbus Gábor alpolgármester: Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Képviselő-
testület! Török képviselő úrnak szeretném elmondani, hogy politikai alkut vél felfedezni 
ezekben a pozíciókban. Meg kell, hogy nyugtassam Önt, hogy ez nem így van és teljes 
szakmaiságot tudok alátámasztani itt önnek, mint polgármester asszony említette, hogy a 
Sportcsarnok mellett valamennyi városban lévő sportlétesítmény üzemeltetése ezen 
feladatellátás alá fog tartozni és úgy gondolom, hogy ezenkívül még plusz 
programszervezések is lesznek, illetve a városi sportélet kisebb fajta fellendítése is a vezető 
úrnak a feladata lesz. Úgy gondolom, hogy mintegy kulturális intézményt vezető nem 
biztos, hogy ezt a feladatot el tudná látni, de úgy gondolom, hogy Márton Imrének van 
akkora szakmai tapasztalata ebben, hogy ezzel a feladattal meg fog tudni birkózni és egy 
kicsit át fogja alakítani Makó városában a sportéletet. Ezért esett az ő személyére a 
választás és nem pedig azért, amit esetleg ön említett. Köszönöm szépen.  
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Megköszönöm alpolgármester úr hozzászólását. 
Kérném a tisztelt képviselő-testületet, hogy szavazzunk az 1. sz. határozati javaslatról.  
 
A képviselő-testület 11 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozza:  
 
430/2014. (XI.26.) MÖKT h. 
Tárgy: Makó Városi Kulturális-Közművelődési Nonprofit Kft. alapító okiratának 
módosítása 
 

H A T Á R O Z A T 
 
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Makó Városi Kulturális-
Közművelődési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (6900 Makó, Posta u. 2.) 
egyszemélyi alapítója és a tulajdonosi jogok gyakorlója a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 2. pontjában foglalt - át nem 
ruházható jogkörében eljárva – a társaság alapító okiratát az előterjesztésben foglalt 
változásokkal módosítsa. 
 
A képviselő-testület felkéri az ügyvezetőt, hogy a Szegedi Törvényszék felhívásának eleget 
téve, jelen határozatot, és a változásokkal egybefoglalt alapító okiratot a bíróság részére 
csatolja be, továbbá gondoskodjon az alapító okirat perrel nem érintett módosítása 
tekintetében a Szegedi Törvényszék Cégbírósága felé megtenni a szükséges változás 
bejegyzést. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az alapítói döntés aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: ügyvezető, polgármester 
 
A képviselő-testület a határozat végrehajtásáról tájékoztatást nem kér. 
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Erről értesítést kap: 
- Makó város polgármestere 
- Makó város jegyzője 
- Makó Városi Kulturális Közművelődés Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (6900 
Makó, Posta u. 2.) ügyvezetője 
- Polgármesteri Hivatal - Jegyzői Iroda  
- Szegedi Törvényszék  
- Cégbíróság 
- Irattár 
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Kérem, szavazzunk a 2. sz. határozati javaslatról.  
 
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodás 
mellett  a következő határozatot hozza:  
 
431/2014. (XI.26.) MÖKT h. 
Tárgy: Makó Városi Kulturális-Közművelődési Nonprofit Kft. ügyvezetőinek 
megválasztása 
 

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. ) 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) bekezdésére tekintettel - a Makó Városi Kulturális - Közművelődési 
Nonprofit Kft. ügyvezetői tisztségeibe 
 

Gajda Ferenc Csabát 
(6726 Szeged, Bérkert utca 65/B.) 

és 
Márton Imre Józsefet 

(6900 Makó, Kossuth utca 62.) 
 

bízza meg 2014. november 30. napjától 2015. november 30. napjáig,  bruttó 350.000 Ft 
díjazás mellett. A munkáltatói jogkör gyakorlója Gajda Ferenc Csaba ügyvezető. 
 
A Képviselő-testület utasítja a Makó Városi Kulturális - Közművelődési Nonprofit Kft. 
Gajda Ferenc Csaba ügyvezetőt, hogy a változás cégnyilvántartási átvezetése érdekében a 
szükséges intézkedéséket megtegye.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: ügyvezető 
 
A képviselő-testület a határozat végrehajtásáról tájékoztatást nem kér. 
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Értesítést kap: 

 Polgármester  
 Cégbíróság  
 Jegyző  
 Makó Városi Kulturális - Közművelődési Nonprofit Kft. irattára  
 Érintettek 

 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Engedjék meg, hogy mielőtt továbbmennénk a 
következő előterjesztésre, megkérjem Varga Imre ügyvéd urat, hogy előző előterjesztéssel 
kapcsolatosan, illetve majd az elkövetkezendő két előterjesztéssel kapcsolatban 
tájékoztasson bennünket. Köszönöm.  
 
Dr. Varga Imre ügyvéd: Tisztelt Képviselő-testület! Mindannyian tudjuk, hogy a 
Csongrád Megyei Főügyészség egy keresetet nyújtott be Makó Város Kulturális-
Közművelődési Nonprofit Kft.-vel szemben. Amikor májusban elfogadásra kerültek az 
alapító okiratnak a módosításai, akkor ezek hiányosan következtek be. Mivel civil 
szervezetek fölötti törvényességet a főügyészség látja el, ezért pert indított Cégbíróság 
bejegyző végzése ellen és ezért van szükség az alapító okiratnak az ügyészség által kért 
módosításaira. A további előterjesztésekkel kapcsolatosan pedig a Makó Városfejlesztő 
Kft.-nél például a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékos működéséről szóló 
jogszabály előírja a könyvvizsgálónak a meglétét. Az előző könyvvizsgáló sajnálatos 
módon elhunyt, ezért ennek a pótlására szükség van, illetőleg a többi város tulajdonában 
álló gazdasági társaságnak pedig az ügyvezetőnek a mandátuma az november 30-án lejár. 
Ezt szükséges pótolni ahhoz, hogy a törvényes működése a gazdasági társaságoknak 
továbbra is biztosítva legyen. Köszönöm szépen. 
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Köszönöm.  
 
5/C sz. előterjesztés 
Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetőjének megbízása 
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: A Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 
ügyvezetőjének, Nagy Nándornak az ügyvezetői tisztsége 2014. november 30. napján lejár. 
A Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. élére ügyvezetőként javaslom továbbra is 
Nagy Nándort 2014. november 30. napjától 2015. november 30. napjáig 350.000 Ft bruttó 
havi munkabér ellenében. Kérdés, észrevétel a határozati javaslattétellel kapcsolatban  
van-e?  
 
Kérdés, észrevétel nem hangzott el.  
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Kérem, hogy szavazzunk a határozati javaslatról.  
 
A képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás 
mellett  a következő határozatot hozza:  
 
432/2014. (XI.26.) MÖKT h. 
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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, 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 
tisztségébe 

Nagy Nándort 
(6774 Ferencszállás, Szegedi utca 91.) 

 
bízza meg 2014. november 30. napjától 2015. november 30. napjáig, az ügyvezető 
díjazásának változatlanul hagyása mellett. 
 
A Képviselő-testület utasítja a Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, 
hogy a változás cégnyilvántartási átvezetése érdekében a szükséges intézkedéséket 
megtegye.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: ügyvezető 
 
A képviselő-testület a határozat végrehajtásáról tájékoztatást nem kér. 
 
Értesítést kap: 

 Polgármester  
 Cégbíróság  
 Jegyző  
 Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. irattára  
 Érintettek 

 
5/D sz. előterjesztés  
Makói Városi Televízió Nonprofit Kft. ügyvezetőjének megbízása 
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: A Makói Városi Televízió Nonprofit Kft. 
ügyvezetőjének Nagy Nándornak az ügyvezetői megbízatása 2014. november 30. napján 
lejár. A kft. élére ügyvezetőként éppen az imént elmondott Varga Imre ügyvéd úr által 
elmondott események miatt további 1 évre javaslom kinevezni Nagy Nándort 2014. 
november 30. napjától 2015. november 30. napjáig díjazás nélkül, tekintettel a 
köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékos működéséről szóló törvény 6. § (4) 
bekezdésére, mely szerint egy természetes személy legfeljebb egy köztulajdonban álló 
gazdasági társaságnál betöltött vezető tisztségviselői megbízatás után részesülhet 
javadalmazásban. Kérdés, észrevétel? Dr. Török Miklós képviselő úr parancsoljon.  
 
Dr. Török Miklós, települési képviselő: Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt 
Képviselő-testület! Az előző testületi ülésen megvonták a bizalmat a TV előző 
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ügyvezetőjétől. Én gondolom, hogy szakmailag egy rátermett ember volt, nyilván részt is 
vett a műsorok elkészítésében, most pedig megbíznak egy olyan embert, aki egy 
közgazdasági végzettséggel bír, nyilván, hogy gyakorlatilag ő szakmailag nem fog ebbe 
beleszólni. Nem tudom, hogy mi a szándékuk a Makói Televízióval, én úgy gondolom, 
hogyha szakmai szempontokat néztek volna, akkor meghagyták volna a helyén az előző 
embert. Köszönöm szépen.  
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Nagyon szépen köszönöm. Még egyszer 
hangsúlyozom, tehát a Cégbíróság csak így engedélyezi az átvezetést. Abban az esetben, 
hogyha ez megtörténik, a törvényi eljárás lezajlik, abban az esetben visszahívható ettől az 
időponttal sokkal korábban. Czirbus Gábor alpolgármester úr kíván még hozzászólni.  
 
Czirbus Gábor alpolgármester: Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Képviselő-
testület! Természetesen mondhatnám, hogy jó a meglátása a szakmaiságot illetően, de 
mint az ügyvéd úr is említette, hogy ez bármikor visszahívható és ezért került így 
meghosszabbításra. Folyamatban van a TV ügyvezetőjének keresése és tárgyalásokat is 
folytatunk, de nyilván ameddig ez nem publikus, addig nem hozzuk nyilvánosságra. 
Törekszünk a megoldásra, keressük a megoldást és nagyon szépen kérném a képviselő 
urat, hogy együttműködve egy kicsit legyen szíves segíteni a munkánkat, amennyiben ez 
így megoldható lenne az ön részéről. Köszönöm szépen.  
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Tehát még egyszer, amennyiben ez a bírósági eljárás 
lezajlik, abban az esetben visszahívható a jelenlegi megbízott cégvezető 2015. december 
31. előtt. Toldi János képviselő úr parancsoljon.  
 
Toldi János, az Emberi Erőforrások Bizottsága elnöke, települési képviselő: 
Köszönöm polgármester asszony. Tovább szeretném fonni egy kicsit alpolgármester úr 
gondolatait. Nagyon tetszett, amikor felkérted képviselőtársamat arra, hogy támogasson 
bennünket, próbáljon egy oldalon gondolkozni. Márton Imre személyével kapcsolatosan 
nemcsak egy népművelőt kaptunk, hanem egy sportszakembert is. Tudomásom szerint 
amellett még bizonyítványokkal is rendelkezik. Tehát én úgy érzem, hogy nem egy 
politikai döntés és ezt még egyszer alátámasztom, Czirbus alpolgármester úrral egyetértve, 
hanem igenis most van egy népművelő és a jó sportoló a sportintézmények élén. 
Köszönöm, csak ennyivel akartam kiegészíteni.  
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Köszönöm képviselő úr hozzászólását. 
Amennyiben további kérdés, észrevétel nincs, akkor kérném, hogy a határozati javaslatról 
szavazzunk.  
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 3 tartózkodással a 
következő határozatot hozza:  
 
433/2014. (XI.26.) MÖKT h. 
Tárgy: Makói Városi Televízió Nonprofit Kft. ügyvezetőjének megbízása. 
 

H A T Á R O Z A T 
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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 
3:109. § (2) bekezdésére tekintettel - a Makói Városi Televízió Nonprofit Kft. ügyvezetői 
tisztségébe 
 

Nagy Nándort 
(6774 Ferencszállás, Szegedi utca 91.) 

 
bízza meg 2014. november 30. napjától 2015. november 30. napjáig azzal, hogy tekintettel 
a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékos működéséről szóló 2009. évi CXXII. 
törvény 6. § (4) bekezdés értelmében továbbra is megbízási jogviszonyban, díjazás nélkül 
látja el e tevékenységét. 
 
A Képviselő-testület utasítja a Makó Városi Televízió Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy a 
változás cégnyilvántartási átvezetése érdekében a szükséges intézkedéséket megtegye.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: ügyvezető 
 
A képviselő-testület a határozat végrehajtásáról tájékoztatást nem kér. 
 
Értesítést kap: 

 Polgármester  
 Cégbíróság  
 Jegyző  
 Makói Városi Televízió Nonprofit Kft. irattára  
 Érintett 

 
5/E sz. előterjesztés 
Makói Városfejlesztő Kft. ügyvezetőjének megbízása 
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: A Makói Városfejlesztő Kft. ügyvezetőjének, Nagy 
Nándornak az ügyvezetői megbízatása 2014. november 30-ával lejár. A Makói 
Városfejlesztő Kft. élére ügyvezetőként javaslom további 1 évre kinevezni Nagy Nándort 
2014. november 30. napjától 2015. november 30. napjáig, díjazás nélkül, tekintettel a 
köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékos működéséről szóló törvény 
előzőekben ismertetett szabályaira. Kérdés, észrevétel ezzel kapcsolatban van-e? 
 
Kérdés, észrevétel nem hangzott el.  
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Kérem, hogy a határozati javaslatról szavazzunk.  
 
A képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással a 
következő határozatot hozza:  
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434/2014. (XI.26.) MÖKT h. 
Tárgy: Makói Városfejlesztő Kft. ügyvezetőjének megbízása. 
 

H A T Á R O Z A T 
 
Makó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Makói Városfejlesztő Kft. 
(cg: 06-09-014398, 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 társaságoktól szóló 2006. évi IV. törvény 141. § (1) 
bekezdés j) pontjára tekintettel - a Makói Városfejlesztő Kft. ügyvezetői tisztségébe 
 

Nagy Nándort 
(6774 Ferencszállás, Szegedi utca 91.) 

 
bízza meg 2014. november 30. napjától 2015. november 30. napjáig azzal, hogy tekintettel 
a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékos működéséről szóló 2009. évi CXXII. 
törvény 6. § (4) bekezdés értelmében továbbra is megbízási jogviszonyban, díjazás nélkül 
látja el e tevékenységét. 
 
A Képviselő-testület utasítja a Makói Városfejlesztő Kft. ügyvezetőjét, hogy a változás 
cégnyilvántartási átvezetése érdekében a szükséges intézkedéséket megtegye.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: ügyvezető 
 
A képviselő-testület a határozat végrehajtásáról tájékoztatást nem kér. 
 
Értesítést kap: 

 Polgármester  
 Cégbíróság  
 Jegyző  
 Makói Városfejlesztő Kft. irattára  
 Érintettek 

 
 
5/F sz. előterjesztés 
Makói Városfejlesztő Kft. könyvvizsgálójának megbízása 
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: A köztulajdonban álló gazdasági társaságok 
takarékos működéséről szóló törvény szerint a köztulajdonban álló gazdasági 
társaságokban a könyvvizsgálat kötelező. Tekintettel arra, hogy a társaság jelenlegi 
könyvvizsgálója elhunyt, új könyvvizsgáló megválasztására van szükség. A Városfejlesztő 
Kft. könyvvizsgálójának javaslom a FIFO 2000 Kft. 6900 Makó, Szegedi u. 2. szám alatti 
céget, könyvvizsgálatért felelős személyében pedig Sarkadi Attilát jelölöm meg. A 
megbízása 2014-es gazdasági év vonatkozásában 2015. május 31. napjáig szólna díjazás 
nélkül. Kérdés, észrevétel ezzel kapcsolatban van-e?  
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Kérdés, észrevétel nem hangzott el.  
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról!  
 
A képviselő-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozza:  
 
435/2014. (XI.26.) MÖKT h. 
Tárgy: Makói Városfejlesztő Kft. könyvvizsgálójának megbízása. 
 

H A T Á R O Z A T 
 
Makó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Makói Városfejlesztő Kft. 
(cg: 06-09-014398, 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. § (1) 
bekezdés l) pontjára tekintettel - a 204/2014. (V.28.) Mökt. határozatát visszavonja, 
egyúttal a Makói Városfejlesztő Kft. könyvvizsgálójának 

 
FIFO 2000. Kft.-t 

(6900 Makó, Szegedi utca 2.) 
Könyvvizsgálatért felelős személy: 

Sarkadi Attila 
 
bízza meg a 2014-es gazdasági év vonatkozásában, 2015. május 31. napjáig, díjazás nélkül.  
 
A Képviselő-testület utasítja a Makói Városfejlesztő Kft. ügyvezetőjét, hogy a változás 
cégnyilvántartási átvezetése érdekében a szükséges intézkedéséket megtegye.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: ügyvezető 
 
A képviselő-testület a határozat végrehajtásáról tájékoztatást nem kér. 
 
Értesítést kap: 

 Polgármester  
 Cégbíróság  
 Jegyző  
 Makói Városfejlesztő Kft. irattára  
 FIFO 2000. Kft.  
 Érintettek 
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6. sz. előterjesztés  
Csongrád Megyei Kormányhivatal tulajdonosi hozzájárulás megadása iránti 
kérelme 
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: A Csongrád Megyei Kormányhivatal tulajdonosi 
hozzájárulás megadása iránti kérelmet nyújtott be a Makó, Deák F. u. 6. szám alatt 
található Járási Munkaügyi Központ épületének akadálymentesítése, valamint a 
mozgáskorlátozott parkolók kialakítása tárgyában. A tervezett rámpa kialakítása a jelenlegi 
rámpa nyomvonalától eltérően az épület fala mellé kerülne elhelyezésre. Tervezett 
szélessége 160 cm, melyből 100 cm széles sáv helyezkedne el az épület saját telkén belül és 
60 cm széles sáv nyúlna be a közterületre. Az épülethez tartozó akadálymentes parkoló 
kialakítása a mellékelt helyszínrajzon jelölt helyen, a Deák F. utcai áruházi vevőparkolóban 
történne a meglévő térkővel burkolt terület felbontásával és új 8 cm vastag térkővel 
történő burkolásával. A parkoló előtt 1 db, a mozgássérült parkolót jelző szabványos tábla 
kerül elhelyezésre majd. A parkoló és az előtte lévő járda közötti 20 cm szintkülönbség a 
kettőt összekötő járdaszakasz lejtős kialakításával hidalható majd át. Kérdés, észrevétel 
van-e a határozati javaslattétellel kapcsolatban? Dr. Török Miklós képviselő úr, 
parancsoljon.  
 
Dr. Török Miklós, települési képviselő: Köszönöm szépen. Inkább az apparátust 
szeretném megkérdezni, ha jól emlékszem ez a tér ez az ifjúsági klub előtti rész. Azt 
szeretném megkérdezni, hogy a teraszba mennyire lóg bele ez a rámpa majd. Köszönöm.  
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: A hivatal részéről Siket Tibort kérem meg a 
válaszadásra.  
 
Siket Tibor, a Műszaki Iroda mb. vezetője: Tisztelt Polgármester Asszony! Képviselő-
testület! A tervezett műszaki átalakítás nem érinti a teraszt, az ifjúsági klubnak a teraszát, 
ez a Skála előtti részre van áthúzva a nyomvonala ennek a mozgássérült sáv kialakításának 
és a Skála előtti parkoló részt érinti csak.  
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Köszönjük szépen a tájékoztatást. Egyéb kérdés, 
észrevétel?  
 
További kérdés, észrevétel nem hangzott el.  
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról!  
 
A képviselő-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozza:  
 
436/2014. (XI.26.) MÖKT h. 
Tárgy: Csongrád Megyei Kormányhivatal tulajdonosi hozzájárulás megadása iránti 
kérelme. 
 

H A T Á R O Z A T 
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Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete - a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban, valamint a Makó 
Város Önkormányzatának vagyonáról a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok 
gyakorlásáról szóló 11/2003. (III.26.) önkormányzati rendelet 9. § (2) bekezdésében 
biztosított jogkörében eljárva úgy határoz, hogy a Csongrád Megyei Kormányhivatal 
(6741 Szeged, Rákóczi tér 1.) részére a tulajdonosi hozzájárulást megadja a Makó, Deák 
Ferenc utca 6. szám alatt található 7627 helyrajzi számú épületéhez tartozó akadálymentes 
rámpa és a Makó, Deák Ferenc utcai vevőparkolóban akadálymentes parkoló építési 
munkálataihoz és használatához, a mellékelt kiviteli tervnek megfelelő tartalommal. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
Erről értesítést kap: 
- Makó város polgármestere 
- Makó város jegyzője 
- Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Iroda 
- Csongrád Megyei Kormányhivatal (6741 Szeged, Rákóczi tér 1.) 
- Irattár 
 
7. sz. előterjesztés  
Kérelem építési telek cseréjéhez  
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Nagy Szabolcs és felesége Nagy Ágnes kérelmet 
nyújtott be építési telek csere ügyben. Kérelmezők korábban a Szerecsen utcában 
vásároltak 2 db építési telket 1036/25 és 1036/26 hrsz-ú, valamint szerették volna 
megvásárolni a szomszédos 1036/24-es helyrajzi számú, 719 m2 alapterületű ingatlant is, 
mely az önkormányzat tulajdona. Ezzel a telekkel kapcsolatban az az álláspont alakult ki, 
hogy az önkormányzat nem kívánja adásvétel útján hasznosítani a területet, viszont az 
ingatlancsere, megfelelő csereingatlan felajánlása esetén lehetséges alternatíva lehet. Nagy 
Szabolcs és felesége 2 db Magyar utcában lévő építési telket ajánlott fel cserealapként, 
amit kedvező, előzetes döntés esetén megvásárolnak jelenlegi tulajdonosától. A felajánlott 
ingatlanok adatai: 2831 hrsz-ú, 1.836 m2 és a 2830 hrsz-ú, 1.644 m2. A rendezési tervben 
a területen út vezet keresztül, ezért javasolt az ingatlanok elfogadása cserealapként, mivel 
így a későbbiek során mellőzhető a terület megvásárlásával, illetve kisajátításával járó 
procedúra. Kérdés, észrevétel a határozati javaslattétellel kapcsolatban van-e?  
 
Kérdés, észrevétel nem hangzott el.  
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról!  
 
A képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás 
mellett  a következő határozatot hozza:  
 
437/2014. (XI.26.) MÖKT h. 
Tárgy: Kérelem építési telek cseréjéhez.  
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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, figyelemmel Makó Város Önkormányzatának vagyonáról, a vagyontárgyak feletti 
tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 11/2003. (III.26.) önkormányzati rendelet 10. § (3) 
bekezdés a) pontjára - úgy határoz, hogy Makó Város Önkormányzata a tulajdonában 
lévő Makó, belterület 1036/24 hrsz.-ú, 719 m² alapterületű, kivett beépítetlen 
terület megnevezésű ingatlant elcseréli, a Makó, belterület 2831 hrsz. 1836 m² 
alapterületű, valamint a Makó, belterület 2830 hrsz. alatti 1644 m² alapterületű 
kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlanokra. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, az ingatlancsere kapcsán szükséges 
intézkedések, nyilatkozatok megtételére, valamint a szerződések aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
Erről értesítést kap: 
- Makó város polgármestere 
- Makó város jegyzője 
- Makói Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Vagyongazdálkodási Iroda 
- Dr. Sipos András 6900 Makó, Návay Lajos tér 15. 
- Irattár 
 
8. sz. előterjesztés 
"Makó Budo Klub" bérleti díj csökkentése 
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: A Makói Budo Klub bérlője a Makó, Szent János 
tér 19/A, Galamb József Kollégium, volt kollégiumnak II. emelet 17. számú helyiségnek, 
ahol rendszeres sportfoglalkozásaikat tartják, erre vonatkozik a bérleti díj csökkentés. 
Bérlő a város lakossága és a fiatalság körében végzett kiemelt társadalmi szerepvállalására 
tekintettel mint az egyesülési törvény hatálya alá tartozó civil szervezet havi bérleti díja 
csökkentését kéri az önkormányzattól a hasonló társadalmi szervezetek esetében is már 
viselt gyakorlat alapján. A javaslat alapján a bérleti szerződés 40 Ft+ÁFA/m2/hó bérleti 
díj mérték alkalmazásával kerülhet módosítására. Zeitler Ádám képviselő úr kíván 
hozzászólni, parancsoljon képviselő úr. 
 
Zeitler Ádám települési képviselő: Köszönöm szépen. Érkezett felém egy olyan kérés, 
hogy a teremben már nem tudott itt lenni az Emberi Erőforrások Bizottságának egy másik 
tagja és arra kért fel, hogy kérdezzem meg, hogy ez a bérleti díj csökkentés maga után 
vonja-e azt, hogy a megnevezett klubnál a tagdíjak mértéke csökkeni fog-e. Ugyanis ő úgy 
tudja, hogy a tagdíjakat abból a célból is szedik a Makói Budo Klubnál, hogy ezt a bérleti 
díjat kifizessék. Nem tudom, hogy a teremben van-e az egyesület részéről képviselő, aki 
erre a kérdésemre, illetve nem az én kérdésemre, közvetített kérdésemre tud-e válaszolni. 
Köszönöm szépen.  
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Farkas Éva Erzsébet polgármester: Köszönöm szépen képviselő úr. A klub tagdíjával 
kapcsolatosan úgy gondolom, hogy a klub vezetője tud hiteles választ adni. Más kérdés, 
észrevétel ezzel kapcsolatban van-e?  
 
További kérdés, észrevétel nem hangzott el.  
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Amennyiben nincs, kérem, hogy a határozati 
javaslatról szavazzunk.  
 
A képviselő-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozza:  
 
438/2014. (XI.26.) MÖKT h. 
Tárgy: "Makó Budo Klub" bérleti díj csökkentése 
 

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 tulajdonosi jogkörében eljárva, 
valamint a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes 
szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 38. § (1) bekezdésére tekintettel úgy 
határoz, hogy a "Makó Budo Klub" - Makó Város Önkormányzata tulajdonát 
képező Makó Szt. János tér 19/A II. em. 17. számú, 71,4 m² alapterületű helyisége 
után járó bérleti díjának összegét 2015. év január hónap 01. napjától kezdődően 
2.856,- Forint + Áfa (40,- Ft+Áfa/m²/hó) összegben állapítja meg.  
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés módosításának 
aláírására. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  
 
A képviselő-testület a határozat végrehajtásáról tájékoztatást nem kér. 
 
Erről értesítést kap:  
- Makó Város polgármestere  
- Makó Város jegyzője  
- Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Vagyongazdálkodási Iroda  
- Makó Budo Klub (6900 Makó, Szt. János tér 19/A; képv.: Tóth Gábor) 
- Irattár 
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8/A sz. előterjesztés 
Makó Város közigazgatási területén található köznevelési intézmények 
beiskolázási körzeteinek véleményezése 
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: A nemzeti köznevelésről szóló törvény alapján a 
kormányhivatal meghatározza és közzéteszi az iskolák felvételi körzetét, továbbá a 
pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény működési körzetét. A felvételi körzetek 
megállapításához a kormányhivatalnak be kell szereznie az érdekelt települési 
önkormányzatok véleményét. A kormányhivatal minden év november utolsó napjáig 
beszerzi az illetékességi területén található települési önkormányzatoknak a véleményét, 
amely tartalmazza a település jegyzőjének nyilvántartásában szereplő, a településen 
lakóhellyel, ennek hiányában pedig tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos helyzetű 
általános iskolába járó gyermekek létszámát, intézményi és tagintézményi bontásban. 
Makó város közigazgatási területén egy köznevelési intézmény, a Makói Általános Iskola 
Alapfokú Művészeti Iskola esetében van meghatározva kötelező felvételi körzet székhely 
tagintézményi bontásban. Tehát a Bartók és az Almási tagintézményre vonatkozóan, 
amely magában foglalja Makó teljes közigazgatási területét. A hátrányos helyzetű tanulók 
létszámának áttekintését követően javasolt az eddigi felvételi körzeteknek a megtartása, 
tekintettel arra, hogy a Makói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola székhelyén 
12 fő, a Bartók intézményben, ez a székhely intézmény, az Almási tagintézményben pedig 
16 fő a hátrányos helyzetű tanulók létszáma. Kérdés, vélemény van-e?  
 
Kérdés, vélemény nem hangzott el.  
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Kérem, szavazzunk!  
 
A képviselő-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozza:  
 
439/2014. (XI.26.) MÖKT h. 
Tárgy: Makó Város közigazgatási területén található köznevelési intézmények beiskolázási 
körzeteinek véleményezése. 
 

H A T Á R O Z A T 
 
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény 50. § (8) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva támogatja a 
Csongrád Megyei Kormányhivatal által meghatározott körzethatárok megtartását. 
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a véleményről írásban tájékoztassa a 
Csongrád Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztályának vezetőjét. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester  
 
A Képviselő-testület a határozat végrehajtásáról tájékoztatást nem kér. 
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Erről értesítést kap: 
- Makó város polgármestere 
- Makó város jegyzője 
- Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda 
- Csongrád Megyei Kormányhivatal 
- Irattár 
 
9. sz. előterjesztés 
Trianoni emlékfa ültetése 
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: A Jobbik Magyarországért Mozgalom Makói 
Alapszervezete és Ifjúsági Tagozata a trianoni békediktátum évfordulójára ideiglenes 
jelleggel fát ültetett. A kérelmező végleges jelleggel kezdeményezi a vörös tölgy fajtájú fa 
ültetését a város közterületére. A kérelmezővel, a főkertész asszonnyal és a műszaki iroda 
munkatársával közös bejáráson került sor kijelölésre a Petőfi parkban, a régi színpad 
helyén levő tisztáson, esetlegesen az ültetésre alkalmas ez a hely, tekintettel arra, hogy a 
vörös tölgyfa pár éven belüli állapotában jelentős élettérre lesz majd szüksége. Egy 
nagyobb területre van szükség. Az ültetés részben az elcsatolt területekről származó 
földbe kerülne és később a határon túli látogatásról hazatérők is táplálhatnák a földdel 
magát az elültetett fát. A vörös tölgyfa mint trianoni emlékfa méltó helyet biztosítana 
minden makóinak, illetve az imént említett idelátogatóknak az emlékezésre. Zeitler Ádám 
képviselő úr parancsoljon.  
 
Zeitler Ádám települési képviselő: Köszönöm szépen. Annyi dolgot szeretnék még 
ehhez hozzáfűzni, hogy ezt a fát mi felajánlásból kaptuk és június 4-én került ideiglenes 
jelleggel elültetésre, akkor is már az Erdélyből, Felvidékről, Kárpát-aljáról, illetve 
Délvidékről származó földbe került bele részben és ezt szeretnék, ahogy polgármester 
asszony is elmondta, végleges helyre ültetni. Itt különösen fontos az, hogy ez egy méltó 
hely legyen, ami eddig szerintem hiányzott Makón, egy méltó helye legyen a 
megemlékezésnek és ezt a jövőben nyilván majd testületi felhatalmazás, ugyanígy, ahogy 
ezt most szeretnénk bővíteni egy emléktáblával, illetve mellé egy kettős kereszttel is. 
Köszönöm szépen.  
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Köszönöm szépen a hozzászólást. Gondolom, 
hogy a lehető legméltóbb helyre került ez a fa. Dr. Török Miklós képviselő úr, 
parancsoljon.  
 
Dr. Török Miklós települési képviselő: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Polgármester 
Asszony! Tisztelt Képviselőtársak! Azt kívánom, hogy ez a Trianon emlékére ültetendő 
tölgyfa mementóul szolgáljon arra, hogy milyen tragédiához vezetetett a szűklátókörű 
nacionalizmus és a más népekkel, etnikumokkal való tolerancia hiánya. Reménykedve 
abban, hogy ez a fácska öles tölggyé cseperedik, hazánk a létrejövő Európai Egyesült 
Államok részévé válik és ez által veszti értelmét a Kárpát-medencét felszabdaló végzés. 
Köszönöm. 
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Köszönöm szépen a hozzászólást. Egyéb kérdés, 
észrevétel az előterjesztéssel kapcsolatban?  
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További kérdés, észrevétel nem hangzott el.  
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról!  
.  
A képviselő-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozza:  
 
440/2014. (XI.26.) MÖKT h. 
Tárgy: Tájékoztató trianoni emlékfa ültetéséről 
 

H A T Á R O Z A T 
 
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Trianoni emlékfa ültetéséről szóló 
tájékoztatót” megtárgyalta és azt elfogadja.  
 
Erről értesítést kap: 
- Makó város polgármestere 
- Makó város jegyzője 
- Makói Polgármesteri Hivatal – Műszaki Iroda 
- Jobbik Magyarországért Mozgalom Makói Alapszervezete  
 
 
9/A sz. előterjesztés 
Vertán Endre emlékére fa ültetése 
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! Kedves Jelenlévők! 
Weszelyné Véghseő Henriett Mária és Gáspár Sándor települési képviselők megkeresték 
önkormányzatunkat Vertán Endre egykori megyei főjegyző méltó emlékének megőrzése 
ügyében. Ennek érdekében a Vertán-telep központjában, a Kassai utcán a mellékelt 
térképvázlat szerint vidékünkön őshonos magyar kőrisfa ültetése és Vertán Endre 
születésének 130., halálának 80. évfordulóját megörökítő emléktábla felállítása indokolt. 
Kérdés, észrevétel ezzel kapcsolatban vagy kiegészítés van-e? Gáspár Sándor képviselő úr 
parancsoljon.  
 
Gáspár Sándor közbiztonsági tanácsnok, települési képviselő: Tisztelt Polgármester 
Asszony! Tisztelt Képviselőtársaim! Annyiban változna, hogy igaz, hogy a téma mellett 
nincs térkép, de először a játszótéren volt megjelölve, most pedig az újabb fajta megjelölés 
volna az Öregek Napközi Otthona, a két főépületet összekötő nyúlványnak, a közterületre 
néző részére lenne elültetve ez a fa. A főkertész asszonynak a kérése az volna, hogy minél 
hamarabb, mert egy ilyen fának az őszi ültetés volna a legjobb. Gondoltam, hogy a 
testületi ülés után megbeszélnénk a Nagy Nándorral és a főkertész asszonnyal, hogy a fa 
hogy kerülne oda és mikor. Ezzel kapcsolatban még a polgármester asszonnyal is 
szeretnék beszélni. A másik, hogy annyit kérnék csak, hogy mivel 2003-ban indult ez a 
Vertán-telepi nap és sikerült leszármazottakat találni, a Vertán Endrének a 
leszármazottjait, ez minden Vertán-telepi napon el szoktak jönni vagy egy, vagy kettő vagy 
három hozzátartozó, leszármazott és azt szeretném kérni, hogy a fát azt 
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mindenféleképpen ebben az évben elültetni, de viszont az emléktáblát csak a következő 
év Vertán-telepi napján tegyük ki. Köszönöm.  
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester:Zeitler Ádámé a szó.   
 
Zeitler Ádám települési képviselő: Köszönöm szépen. Én annyit szeretnék még 
hozzáfűzni Vertán Endrének személyéhez, hogy nyilván az ő személyét és tevékenységét 
nem lehet eléggé méltatni, de itt az előterjesztésben ez méltóképpen fel is van sorolva. Az 
ő sírja azonban én úgy gondolom, hogy nem eléggé van gondozva, a Kálvária utca felől 
nyíló temetőben megtalálható és én azt kérem, hogy az ő sírját is méltóképpen gondozzuk, 
illetve ezt a gondolatmenetet tovább folytatva nem ő az egyetlen olyan személy, aki sokat 
tett Makóért, illetve Csanád vármegyéért és a sírja gondozatlan. Ezt a jövőben 
mindenféleképpen át kell gondolni és tennünk is kell ennek érdekében, hogy ez ne 
maradhasson így. Köszönöm szépen.  
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Köszönöm a hozzászólást és a javaslattételt. 
Amennyiben nincs további kérdés, észrevétel ezzel kapcsolatban, akkor kérném a 
képviselő-testületet, hogy a határozati javaslat módosításáról, Gáspár Sándor képviselő úr 
által elmondottak szerint szavazzunk.  
 
A képviselő-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozza:  
 
441/2014. (XI.26.) MÖKT h. 
Tárgy: Vertán Endre emlékére fa ültetése. 
 

H A T Á R O Z A T 
 

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CXXXIX. törvény 107. §-ban foglalt tulajdonosi jogkörében eljárva úgy 
határoz, hogy Vertán Endre, Arad-Csanád-Torontál Közigazgatásilag Egyelőre Egyesített 
Vármegyék főjegyzője, Vertán-telep egykori alapítója születésének 130., halálának 80. 
évfordulója alkalmából emlékfát ültet a Kassai és Munkás utca sarkán, a Munkás utcai  II. 
sz. Idősek Klubja előtti közterületen,  és emléktáblát helyez el azzal, hogy az emléktábla 
elhelyezése 2015. évben történjen meg.  
 
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete az emlékfa állításához szükséges 
fedezetet 2014. évi költségvetési rendelete 6. sz. melléklet dologi és egyéb folyó kiadások 
Városüzemeltetési feladatok 35. sor Kertészet előirányzat terhére biztosítja. Makó Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Makó Város Jegyzőjét, hogy az előirányzat 
módosítást a költségvetési rendeleten vezesse át. 
 
Makó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Makó Város Polgármesterét 
az emlékfa ültetéséhez és emléktábla állításához szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: faültetés: 2014. december 15., soron következő költségvetési 
rendeletmódosítás 
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Felelős: polgármester, jegyző 
Erről értesítést kap:  
- Makó Város polgármestere  
- Makó Város jegyzője 
- PH Műszaki Iroda 
- PH Pénzügyi Osztály 
- Weszelyné Véghseő Henriett Mária települési képviselő 
- Gáspár Sándor települési képviselő 
- Irattár 
 
5.napirend 
Interpellációk, kérdések 
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! Hozzám írásban 
interpelláció nem érkezett. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy valakinek van-e most 
benyújtandó interpellációja? 
 
Nincs.  
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Jelenlévők! 
Tisztelt televíziónézők! A képviselő-testület nyílt ülési előterjesztéseit megtárgyaltuk. 
Megköszönöm minden jelenlévőnek a képviselő-testületi ülésen való részvételét. 
Megköszönöm a tévénézők megtisztelő figyelmet, ezt követően zárt ülést rendelek el. 
További szép napot kívánok mindannyiójuknak!  
 
ZÁRT ÜLÉS  
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Jelenlévők! A 
zárt ülés végeztével a képviselő-testületet, illetve a jelenlévőket tájékoztatom a zárt ülési 
döntésekről: Pilkó Rudolf kérelmének elbírálása; Papp Jenő Árpádné Makó, Úri u. 4. A 
fsz. 3. szám alatti lakos lakásbérleti jogviszonyának meghosszabbítása; Lakáspályázatok 
elbírálása.  
 
EGYEBEK 
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! Megkérdezem, hogy 
egyebek között van-e valakinek mondanivalója? Dr. Török Miklós képviselő úr, 
parancsoljon.  
 
Dr. Török Miklós települési képviselő: Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt 
Képviselő-testület! Éppen ehhez akartam hozzászólni, hogy úgy gondolom, hogy 
parttalan vita, ami az elején mutatkozott azt jó lenne itt az egyebekben elhelyezni. Nem 
tudom, hogy az új Szervezeti és Működési Szabályzatban mi foglaltatik benne, de úgy 
gondolom, hogy tartsuk magunkat ahhoz. Gondolom, hogy a napirend előtti hozzászólás 
az napirend előtti hozzászólás, az egy hozzászólás, esetleg egy válasz, itt pedig lehetne 
vitatkozni. Köszönöm szépen.  
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Farkas Éva Erzsébet polgármester: Köszönöm szépen az észrevételét. Van-e még 
hozzászólás?  
 
További hozzászólás nem hangzott el.  
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Megköszönöm valamennyi képviselőtársamnak, a 
jegyzői iroda vezetőjének, a jegyzői iroda dolgozóinak, alpolgármester úrnak a képviselő-
testületi ülésen való részvételét. Megköszönöm a jelenlévők részvételét a képviselő-
testületen. A képviselő-testület munkaterv szerint december 17-én, szerdán fogja tartani a 
következő rendes ülését. Amennyiben szükséges, rendkívüli testületi ülésre még kerülhet. 
Tisztelt Testület! Megállapítom, hogy napirendjeinket megtárgyaltuk, köszönöm a 
megjelenést, az ülést bezárom. 
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