
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december hó 17. napján, a 
Városháza I. emeleti nagytermében megtartott 27. – rendes, nyílt – ülés jegyzőkönyve.  
 
 
Jelen vannak: Farkas Éva Erzsébet polgármester, Czirbus Gábor, Gáspár Sándor, Dr. 
Hadik György, 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  
 
Major Zsuzsanna bemondó: Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Képviselő-testület! 
Kedves Vendégeink! Szeretettel köszöntjük mindannyiójukat a 2014-es év utolsó, ünnepi 
testületi ülésén. Lassan vége felé közeleg az advent, az év egyik legfontosabb időszaka. A 
múlt vasárnap városunk főterén föllobbant közös adventi koszorúnkon a harmadik 
gyertyaláng, melynek színe a többi gyertyától elütő módon nem lila, hanem rózsaszín. Ez 
is kiemeli, hogy egyre közelebb a karácsony, Jézus születésének ünnepe. Int bennünket, 
hogy a nagy készülődéseink közepette álljunk meg egy pillanatra, s gondoljunk a karácsony 
lelki üzenetére is.  Ebben segít bennünket a Makói Általános és Alapfokú Művészeti 
Iskola Bartók Béla Székhely Intézményének 4. z osztályos tanulóinak „Karácsonyváró" 
című ünnepi műsora. Fogadják sok szeretettel.  
 
MŰSOR (20’) 
 
Major Zsuzsanna bemondó: Köszönjük szépen a Makói Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola Bartók Béla Székhely Intézményének 4.z. osztályos tanulóinak 
„Karácsonyváró” című ünnepi műsorát. A diákok felkészítő nevelői Ladányiné Molnár 
Éva és Daróczi Szilvia voltak. Most megkérni tisztelettel Farkas Éva Erzsébet 
polgármester asszonyt, hogy adja át a gyerekeknek szánt ajándékot és egyúttal megkérem 
Kincses Tímeát, a Makói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Bartók Béla 
Székhelyintézmény intézményvezetőjét, valamint Dr. Nagyné Zombori Margitot, a Makói 
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Bartók Béla Székhelyintézmény vezető 
helyettesét és a felkészítő tanárokat, Ladányiné Molnár Évát és Daróczi Szilviát, hogy 
vegyék át a köszönetképpen nekik szánt ajándékot.  
 

(Ajándékok átadása.) 
 

Major Zsuzsanna bemondó: Köszönjük szépen még egyszer a csodálatos műsort. Most 
megkérem Farkas Éva Erzsébet polgármester asszonyt, hogy köszöntse az ünnepi ülés 
résztvevőit.  
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Nagy-nagy tisztelettel köszöntöm a képviselő-
testület megjelent tagjait. Köszöntöm az intézményvezetőket, a bizottságok kültagjait, 
osztályvezetőket, irodavezetőket és a megjelent kedves vendégeket. Köszöntöm a 
képernyő előtt ülő nézőket. Köszöntöm a jegyzői iroda vezetőjét, Dr. Bálint-Hankóczy 
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Beatrixot és alpolgármester urat. Nehéz megszólalni egy ilyen szép ünnepi műsor után, így 
advent időszakában. Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen ilyenkor decemberben - 
mondta itt a műsorban az egyik kisgyerek és ne csak ilyenkor decemberben. Valahol talán 
éppen ennek a mondatnak a szellemében indítottuk az idei évben az adventi időszakot a 
városi ünnepségek keretén belül is. Makói Betlehem 2014, Makói Advent címen, néven. 
Ez a betlehemi időszak, ha lehet így mondani, az adventi időszak valahogy az elmúlt 3 
hétben úgy érzem, hogy valahogyan a város lelkületére is ráült. Az adventi gyertyagyújtást 
más szemléletmódban kívántuk a város életében most bevezetni. Igyekeztünk minden 
Makón élő közösséget megszólítani, hogy vegyen részt az ünnepségsorozatban, hogy 
minden közösség érezze azt, hogy Makó városának nagy közösségéhez tartozik. 
Mindenkit megszólítottunk és hálatelt szívvel tudok csak köszönetet mondani azért, hogy 
mind a civilszervezetek, mind a városban lévő intézmények, vállalkozók, egyházak 
közösen összefogva támogatást indítottak el a városban, támogatást egyrészt a mi 
irányunkba, hogy összefogva a város vezetésével a képviselő-testülettel, az önkormányzat 
dolgozóival bekapcsolódtak ebbe a közösségi munkába, ha lehet így mondani és 
támogatást nyújtottak sok-sok rászorult családnak, sok-sok idős nyugdíjasnak és a Makón 
élő közösségeknek. Az adventi időszakban 3.222 nyugdíjast tudtunk most 5.000 Ft-os 
utalvány formában megajándékozni, hogy a karácsonyi időszakot meghittebbé, 
kiszámíthatóbbá tegyük számukra. A mai napon 450 jó tanulónak, jó sportolónak fogunk 
tudni támogatást nyújtani megköszönve munkájukat és egy kicsit a karácsonyi örömükhöz 
is hozzájárulni. A szombati napon 579 rendszeres gyermekvédelmi támogatásban 
részesülő gyermeknek 2-14 éves korosztály közötti gyermeknek tudunk a vállalkozók 
nagylelkűségének köszönhetően támogatást nyújtani a karácsonyi időszakban. Olyan 2-14 
éves rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyerekeknek és ezen keresztül a 
családjuknak, akik érvényes, hatályban lévő támogatással rendelkeznek. 86 bébikötvényt 
nyújtunk át még az elkövetkezendő napokban azoknak a Makón született gyermekeknek, 
illetve közvetve a családtagjaiknak, akik itt kívánnak városunkban élni és itt kívánják 
városunkban közösségünket, Makó város közösségét építeni. Úgy gondolom, hogy ez az 
időszak mindannyiunkat nemcsak a várakozás időszakában, nemcsak egy tétlen várakozást 
mutat a város felé irányunkból, hanem egy tevőleges lelkületben megújuló várakozást 
tükröz a város lakói felé. Én ezt a meghitt, lelkületében is megújult várakozást kívánom 
mindannyiunknak, illetve azt a felelősséget, amellyel városvezetőként szeretném az 
elkövetkezendő 5 évet és nemcsak decemberben irányítani képviselőtársaimmal együtt. 
Áldott és békés karácsonyt kívánok mindannyiójuknak.  
 
Major Zsuzsanna bemondó: Köszönjük szépen Farkas Éva Erzsébet polgármester 
asszony ünnepi köszöntőjét. Ezennel a testületi ülés ünnepi része véget ért.  
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! Kedves Jelenlévők! A 
jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a 12 települési képviselő közül jelen van 11 fő, ami 
91%-ot jelent.   
 
A megjelenés alapján megállapítom, hogy az ülés határozatképes és ezennel ezt 
megnyitom. A Szervezeti és Működési Szabályzat 18. § (1) bekezdés c.) pontja alapján 
felkérem Toldi János és Zeitler Ádám települési képviselőket a mai ülésünk 
jegyzőkönyvének hitelesítésére. Megkérdezem a képviselő urakat, hogy elvállalják-e.  
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Toldi János és Zeitler Ádám települési képviselők a feladatot vállalják.  
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Megállapítom, hogy mai ülésünk jegyzőkönyvének 
hitelesítői Toldi János és Zeitler Ádám települési képviselők.  
 
Tisztelt Képviselő-testület! Ezek után javaslatot teszek mai ülésünk napirendjére. Az ülés 
napirendjeként a meghívóban közölteket javaslom megállapítani azzal, hogy sürgősséggel 
vegyük fel a nyílt ülési előterjesztések közé 4/A 427/2014.(XI.26.) MÖKT számú 
határozat visszavonása, az ENI alapító okiratának módosítása, 18/A Tisza és Maros 
Vidéke Jövőjéért Egyesületbe történő belépéssel kapcsolatos döntés előterjesztéseket. Az 
előterjesztések a mai napon kerültek kiosztásra.  
 
Kérdezem, van-e más javaslat a napirendre vonatkozóan? Amennyiben nincs, szavazzunk 
a napirendről.  
 
A képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozza:  
 
449/2014. (XII.17.) MÖKT h. 
Tárgy: A képviselő-testület 2014. december 17-i rendes ülésének napirendje. 

H A T Á R O Z A T 
 
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 17-i rendes ülésének 
napirendjét – az elhangzott kiegészítéseket is figyelembe véve – az alábbiak szerint 
határozza meg: 
 

1. Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról  
Előadó: Farkas Éva Erzsébet polgármester 

 
2. Rendelettervezet Makó Város Önkormányzata átmeneti gazdálkodásáról 

Előadó: Farkas Éva Erzsébet polgármester 
 

3. Tájékoztató Makó Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének 
háromnegyed éves teljesítéséről  
Előadó: Farkas Éva Erzsébet polgármester 

 
4. Főépítész tájékoztatója a rendezési tervek hatályosulásáról, tapasztalatairól  

Előadó: Csernyus Lőrinc városi főépítész 
 

5. Beszámoló a polgármesteri hivatal munkájáról 
Előadó: Dr. Bánfi Margit jegyző 

 
6. Beszámoló a jogi személyiségű társulásokban végzett tevékenységről 

Előadó: Farkas Éva Erzsébet polgármester 
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7. Tájékoztató az önkormányzat által alkalmazott szakértők tevékenységéről, 
munkájuk hatékonyságáról 
Előadó: Farkas Éva Erzsébet polgármester 

 
8. Előterjesztések, rendelettervezetek  

 
9. Interpellációk, kérdések  

 
10. Zárt ülési előterjesztések 

 
11. Egyebek  

 
 
Erről értesítést kap: 
- Makó város polgármestere 
- Makó város jegyzője 
 
1. napirend 
Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról  
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Az elmúlt időszak fontosabb tárgyalásairól történő 
tájékoztatót előterjesztésben olvashatták a kedves képviselők. Kérdés, észrevétel van-e 
ezzel kapcsolatban? Dr. Török Miklós, parancsoljon képviselő úr.  
 
Dr. Török Miklós települési képviselő: Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester 
Asszony! Tisztelt Képviselőtársaim! Volt egy tervezett testületi ülésünk, ami polgármester 
asszony távolléte miatt elmaradt. Nem találtam meg a beszámolójában, hogy ez alatt a 2 
nap alatt, december 4-én és 5-én milyen munkát végzett vagy szabadságon volt-e esetleg? 
Köszönöm szépen.  
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: December 4-én és 5-én Budapesten voltam a 
Miniszterelnökségen, államtitkárokkal és helyettes államtitkárokkal egyeztettem a 
gazdaságfejlesztési programunk háttéranyagának elkészítésének ügyében. Nagyon szépen 
köszönöm, valóban ez nem került be. Kovács Sándor képviselő úr parancsoljon.  
 
Kovács Sándor, a Makovecz Imre Bizottság elnöke, települési képviselő: Köszönöm 
a szót. Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Polgármester Asszony! Mint mindenki előtt 
köztudott, amikor a választási programunk elkészült, annak szerves részét képezte, hogy 
az időskorúak, szépkorúak fokozott megbecsülésére fokozott gondot fogunk fordítani. 
Ennek megvalósulását lehet tapasztalni az elmúlt hetekben, ugyanis karácsony 
közeledtével a helyi képviselők, akik egyéni körzettel rendelkeznek, azzal vannak döntően 
elfoglalva, hogy a szépkorúaknak, a 70 éven felülieknek kiviszik azt az 5.000 Ft-os 
vásárlási utalványt, amely ezen embereknek megkönnyíti a karácsonyi vásárlást. Ennek a 
tapasztalatairól szeretnék néhány mondatot mondani, tekintve, hogy én 2 hete járom a 
körzetemet, mintegy közel 400 borítékot tudtam a választási körzetben élő időskorúaknak 
házhoz vinni. Nem minden alkalommal sikerült elsőre, de nem nyugodtam bele és 
mindent elkövettem, hogy célba érjenek ezek az ajándékok, melyek nagyon-nagyon sok 
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esetben nagyon meglepte az időskorúakat. Például egy hölgy nem is hallott erről, így 
amikor mondtam, hogy mit hoztam neki, sírva fakadt. Én úgy gondolom, hogy ezt kellően 
alátámassza ennek a vállalásunknak és annak a teljesítésének az indokoltságát és sikerét. 
Ezúton is szeretném a városvezetésnek megköszönni, hogy eleget tudtunk tenni ezen 
választási programunkban történt vállalásnak. Köszönöm szépen.  
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Nagyon szépen köszönöm képviselő úr a 
gondolataidat. Itt az ünnepi köszöntő elején szerettem volna egy rövid levelet felolvasni, 
de talán aktualitását tekintve ehhez az ön megjegyzéséhez, gondolataihoz jobban illik. Egy 
idős hölgytől kaptam és sok ilyen levelet kapok mostanában, amiért nagyon hálás vagyok 
egyrészt a képviselő uraknak, hölgyeknek, akik településrészenként alázatos munkával 
most kiviszik az idős nyugdíjasoknak, a 70 év felettieknek ezt a vásárlási utalványt. Úgy 
gondolom, hogy ez nekik is szól ez a levél. „Tisztelt Polgármester Asszony! Megkaptam 
az Erzsébet utalványt, amit nagyon szépen köszönök. 76 éves, egyedül élő, beteg asszony 
vagyok. Engem még ilyen öröm talán életemben sem ért. Annyira meglepődtem ezen a 
szép gesztuson, hogy alig térek magamhoz. Mintha egy angyalka szállt volna be hozzám. 
Ezt még egyszer szívből köszönöm Önnek. Én még soha senkitől sem kaptam ajándékot. 
Kívánok Önnek további sikeres éveket, jó egészséget, jó munkát, boldog ünnepeket, 
valamint áldott napokat családjával együtt.” Úgy gondolom ez a levél is híven tükrözi azt, 
amit Kovács Sándor képviselőtársam megosztott velünk. Dr. Hadik György képviselő úr 
parancsoljon.  
 
Dr. Hadik György, az Ügyrendi, Pénzügyi, Közbeszerzési és Tulajdonosi Bizottság 
elnöke, települési képviselő: Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Testület! Végtelen 
jóérzés tölt el akkor, amikor ezzel az annak idején számunkra választási fogásnak, 
választási propagandának minősített dologgal kapcsolatban járom az utcákat. Szeretném 
mindenkinek elmondani azt, hogy akkor, amikor az első házba becsöngettem és elvittem 
ezt az 5.000 Ft Erzsébet utalványt a 70 év feletti ismerősömnek, nyakamba ugrott, 
megcsókolt és azt mondta, hogy ő még ilyet nem kapott. Én azt hiszem, hogy ez elérte 
célját, ez tényleg egy olyan dolog volt, amivel tényleg örömet tudunk okozni. 
Elmondanám, hogy a 4. választási körzetben már kikézbesítésre kerültek ezek az 
utalványok. Sajnos néhány embert nem tudtam elérni, nem tudtam ezért elvinni ezt az 
utalványt. Akiket nem tudtam, megpróbáltam a szomszédoknak szólni, bementem a 
szociális otthonba, a kórházba megkerestem, akit lehetett. Én úgy érzem, hogy mi, amit 
lehetett elkövettünk. Azonban, ha a hozzátartozónak tudomása van róla, hogy 70 év 
feletti hozzátartozója van és ebben a körzetben nem kapta még meg az utalványt, nagyon 
szépen kérem a segítségét, hogy jelentkezzen a polgármesteri hivatal 115-ös szobájában a 
pénzügyön és kérje ezt az utalványt, mert ez nem veszik el, ez jár, ezt mindenki meg fogja 
kapni, aki ezt az életkort elérte. Még egyszer elmondanám, ez a Makón élő időskorúaknak 
egy megbecsülése, egy tiszteletadás, egy köszönet, hogy a városunkért dolgoztak és 
öregedtek meg. Köszönöm szépen.  
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Nagyon szépen köszönöm képviselő úr. 
Tájékoztatásul had mondjam el, hogy azok az utalványok, amelyek valamilyen oknál fogva 
nem jutnak el a 70 év feletti nyugdíjasokhoz, azok számára természetesen biztosítjuk, 
hogy átvételre kerülhessen. December végéig a településrészi képviselők még felkereshetik 
a nyugdíjasokat természetesen, hogy személyesen tudják átnyújtani ezt az ajándékot, 
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amennyiben még sem sikerül december végéig, akkor január 5. és 9. között, hivatali 
időben a pénztárnál átvehetőek ezek az utalványok. Toldi János képviselő úr parancsoljon.  
 
Toldi János, az Emberi Erőforrások Bizottsága elnöke, települési képviselő: Tisztelt 
Polgármester Asszony! Képviselőtársaim! Ez a műsor is, amit az előbb öröm volt végig 
hallgatni, azért tartalmában is szerteágazó. Amit képviselőtársaim eddig említettek 
utalvánnyal kapcsolatosan, adni öröm, ez a mottója minden ilyen ünnep előtti 
hangulatnak. Én úgy érzem, hogy adni öröm, még akkor is, ha még többet tudunk és ez 
sosem dicsekvésként hangzik el tőlünk. Én kiemelem azt, hogy a beszámolójában 
olvashattam alpolgármester úrral együtt, hogy a nyugdíjas klubokat személyesen 
felkeresve, tisztelet jeléül köszöntve őket jelentek meg és annak a kis közösségnek is fényt 
vittek. Említette az adventet, csodálatos élmény azt megélni, hogy nemcsak a műsor szép, 
az időjárás ellenére is létszámban sosem csökkenő az a közönség, aki ezt végigünnepli és 
tiszteli ezt az örömteli napot. A másik dolog pedig kisebb közösséget is megkeresünk, én 
ebben pontosan az ENI által fenntartott civilházat említeném meg, ahol 9 kiscsoport, 
ebben benne van a mellrákos hölgyektől kezdve a szívbetegeken át, hadiözvegyek, az 
értelmi fogyatékosok, süketnémák és többiek, ahol ott is ott van az önkormányzat és mint 
ahogy a képviselőtársam mondta, nemcsak az öregség, hanem a testi fogyatékosság 
tisztelete, megbecsülése szintén a feladatunk. Áldott, békés karácsonyt valamennyiünknek. 
Köszönöm.  
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Nagyon szépen köszönöm képviselő úr. Dr. Hadik 
György képviselő úr parancsolj.  
 
Dr. Hadik György, az Ügyrendi, Pénzügyi, Közbeszerzési és Tulajdonosi Bizottság 
elnöke, települési képviselő: Ebben a városban mindig szokás volt a karácsony körüli 
időszakot megünnepelni. De úgy érzem, hogy soha ennyien nem ünnepeltek velünk 
együtt, mint most ebben az időszakban. Talán ezért is van az, hogy arra gondolunk, hogy 
a nyugdíjasok karácsonya, amelyik december 18-án kerül megrendezésre, most nem a 
Hagymaházban, hanem a Sportcsarnokban lesz. Választókörzetemben, amikor jártam 
most az utcákat, nagyon sok emberhez nem tudtam eljutni, ezért a TV nyilvánosságot 
ragadom meg és szeretnék minden egyes nyugdíjas lakóját a városnak, kiemelten a 4. 
választási körzetben meghívni erre a nyugdíjas karácsonyra. Aki el szeretne jönni 18-án a 
sportcsarnokba, bármely időpontban jelentkezzen a Hagymaházban, kérjen egy jegyet, 
hogy tudjuk, hogy hány emberre számítsunk a rendezvényen. Nagyon szép program lesz, 
Kovács Kati fog énekelni a kiemeltek közül. Több műsorszám lesz, és egy pici ajándék. 
Kérem, hogy az a nyugdíjas, aki teheti, tiszteljen meg bennünket, hogy megkeres. Nagyon 
szépen köszönjük.  
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Nagyon szépen köszönöm képviselő úr. Az idősek 
karácsonya mellett azért említést kell tenni a hátralévő időszakban a gyermek karácsonyra 
is úgy gondolom, amely a fiatalabb korosztályt is érinti, illetve a makói családokat. 
Szeretettel hívunk mindenkit a 20-án délután 5 órakor és este 7 órakor kezdődő 
karácsonyi koncertünkre a Hagymaházba és este 9 órakor pedig a Belvárosi Református 
Templomban megrendezésre kerülő Omega Oratórium koncertjére. Köszönöm szépen. A 
polgármesteri beszámolóval kapcsolatosan van-e még észrevétel, kérdés.  
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További kérdés, észrevétel nem hangzott el.  
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Kérem, szavazzunk a tájékoztató elfogadásáról.  
 
A képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozza:  
 
450/2014. (XII.17.) MÖKT h. 
Tárgy: Farkas Éva Erzsébet polgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb 

tárgyalásokról. 
 

H A T Á R O Z A T 
 

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Farkas Éva Erzsébet 
polgármester tájékoztatóját az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról és azt az 
elhangzott kiegészítésesekkel együtt elfogadja. 
 
Erről értesítést kap: 
- Makó város polgármestere 
- Makó város jegyzője 
 
Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója a megválasztása óta történt fontosabb 
tárgyalásokról 
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: A beszámolót a képviselők megkapták. Kérdés, 
észrevétel van-e a tájékoztatóval kapcsolatosan? Kovács Sándor képviselő úr 
parancsoljon.  
 
Kovács Sándor, a Makovecz Imre Bizottság elnöke, települési képviselő: Köszönöm 
a szót. Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Alpolgármester Úr! Olvasom, hogy 
december 4-én alpolgármester úr tárgyalt a Csongrád Megyei Labdarúgó Szövetség 
vezetőivel, illetve a makói sportegyesületek képviselőivel, vezetőivel és szeretném 
megkérdezni, tudván, hogy az egyesületek finanszírozása elég problematikus volt az elmúlt 
időszakban, azt szeretném megkérdezni, hogy a TAO-támogatások ügye jelenleg milyen 
állapotban van a sportegyesületeket illetően. Köszönöm.  
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Czirbus Gábor alpolgármester úr parancsoljon.  
 
Czirbus Gábor alpolgármester: Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Képviselő-
testület! Igen, egyeztettem a városi sportegyesületek vezetőivel. Nagyrészükkel már 
tárgyalásokat folytattunk és mint külső szemlélő is megállapíthatom, hogy a városi 
sportegyesületek soha nem látott mélységben vannak sajnos mind támogatás, mind 
infrastrukturális helyzetüket tekintve. Ezen mindenféleképpen javítani szeretnénk. 
Nagyon fontos, hogy hogyan ápoljuk, hogyan tartjuk a kapcsolatot a civil egyesületekkel 
és ugyanolyan fontos például a sportegyesületekkel való kapcsolattartás és az ő 
támogatásuk. Elhangzott a kérdésben, hogy hogyan állunk a TAO-s a támogatásokkal. 
Gondolom mindenki számára nyitott, hogy a társasági adót az 5 látványsportra lehet 
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támogatásként fordítani. Makó városában a kézilabdázás és a labdarúgás tartozik ebbe a 
körbe. A sportegyesületek nyertek TAO-s pályázatot és ehhez szükséges nekik valamely 
cégtől TAO-t igényelniük és ezekkel a cégekkel szerződést kötni. Itt szeretném 
megköszönni azoknak a Makó város, illetve a városkörnyéki vállalkozásoknak, akik a 
társasági adójukkal támogatják a sportegyesületeket, mert e nélkül ezeket a pályázatokat 
nem tudnák lehívni. Ez a keret, amit a városban található cégek tudnak nyújtani a 
sportegyesületnek, sajnos kevés. Ezért megkértük országgyűlési képviselőnket és 
polgármester asszonyt, hogy folytassanak tárgyalást a városon kívül is, amit szeretnék 
nekik megköszönni a sportegyesületek nevében is, mert soha nem látott támogatást 
hoztak a TAO-ban ide a városban a sportegyesületekhez. Mondhatom, hogy több mint 
90-95%-ban sikerült a TAO-s pályázatokat úgymond kimeríteni, megfinanszíroznunk, 
úgyhogy én bízom benne, hogy ezekkel a támogatásokkal a sportegyesületeket tudjuk 
támogatni. Ezenkívül természetesen szükség van önerőre is, hogy ezeket a támogatásokat 
igénybe tudják venni, ehhez viszont szeretném kérni a város és a város környékén 
található vállalkozásokat, magánszemélyeket, hogy igen is álljanak a sportegyesületek mellé 
és így közösen összefogva próbáljuk meg egy kicsit felemelni a városi sportéletet. 
Köszönöm szépen.  
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Nagyon szépen köszönjük a tájékoztatást. Valóban 
az elmúlt időszakban országgyűlési képviselő úrral, Lázár János miniszter úrral folytattunk 
ezzel kapcsolatosan tárgyalásokat és ezúton is szeretném mindannyiunk nevében 
megköszönni képviselőnknek, hogy a sporttámogatásokat nagyon nagymértékben segítette 
a munkánk során. Ez több 10 millió Ft-os támogatást jelent jelenleg itt Makón a 
sportegyesületek számára és ígéretünkhöz híven januártól a sportegyesületeknek a 
sportlétesítményekben ingyenes lehetőséget biztosítunk az edzésekhez, illetve 50%-os 
kedvezményt a Makó kártyával rendelkező sportolni kívánóknak. Ennek részleteit, illetve 
beosztását, főként a sportcsarnokban ezt Márton Imre megbízott cégvezető fogja majd 
indítványozni. Toldi János képviselő úr parancsoljon.  
 
Toldi János, az Emberi Erőforrások Bizottsága elnöke, települési képviselő: 
Köszönöm polgármester asszony. Tisztelt Képviselőtársaim! A lakosság nagy részét 
érdekli az Alföldvízzel kapcsolatos gondjaink és mivel nem tudjuk konkrétan, hogy milyen 
fizetési kötelezettségünk lesz a jövőben, ezért engedtessék meg, hogy most mivel láttam, 
hogy alpolgármester úr többször is tárgyalt, hogy a makóiakkal, a Vízmű társaságunkkal 
milyen pozitív vagy negatív dolog történik az elkövetkezendő évben a szennyvízfizetéssel. 
Köszönöm szépen.  
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Nagyon szépen köszönjük a kérdést. Az Alföldvíz 
Zrt-vel folyamatos tárgyalásokat folytatunk. Pénteken közös sajtótájékoztató lesz az itteni 
beruházással kapcsolatban. A részleteket ott fogják majd megtudni a képviselők is és 
természetesen a makói polgárok is. Köszönöm szépen. Amennyiben nincs további kérdés, 
észrevétel, kérem, hogy alpolgármester úr tájékoztatóját fogadjuk el.  
 
A képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozza:  
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451/2014. (XII.17.) MÖKT h. 
Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb 
tárgyalásokról. 
 

H A T Á R O Z A T 
 
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Czirbus Gábor alpolgármester 
tájékoztatóját az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról megtárgyalta és elfogadja. 
 
Erről értesítést kap: 
- Makó város polgármestere 
- Makó város alpolgármestere 
- Makó város jegyzője 
 
2. napirend 
Rendelettervezet Makó Város Önkormányzata átmeneti gazdálkodásáról 
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! Kedves Jelenlévők! Az 
államháztartásról szóló törvény 25. §-a (1) bekezdése alapján amennyiben a képviselő-
testület legkésőbb 2015. március 15-ig nem fogadja el 2015. évi költségvetési rendeletét, 
úgy átmeneti költségvetés alapján gazdálkodhat, melyről rendeletet köteles alkotni, szerint, 
hogy a helyi önkormányzat és költségvetési szervei a bevételeiket folytatólagosan 
beszedhessék, kiadásaikat teljesítsék. Aszerint, hogy a polgármester a nyertes 
pályázatokhoz kapcsolódó előfinanszírozást a feladat végrehajtásának ütemében 
biztosítani tudja, támogatások beszedésével kapcsolatban tudjon eljárni. Aszerint, hogy 
működési kiadások vonatkozásában a finanszírozás havonta legfeljebb az előző év bázis 
előirányzatának 1/12-e legyen. A gazdasági társaságok részére a költségvetési rendelet 
hatálybalépésének napjáig az előző évi kiadási előirányzat időarányos része átadásra 
kerülhessen. A Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatra 2015. évre létrehozott alap terhére a 
január-februárban esedékes támogatási összegek kifizethetőek legyenek. 2015. január 1-
jétől a 2014. év decemberében már foglalkoztatott közfoglalkoztatottak munkabér és 
járulék költségei kifizethetőek legyenek és még egy ok miatt, hogy a 2014-ben meghozott 
döntésekhez kapcsolódó január-februárban esedékes kötelezettségek teljesíthetőek 
legyenek. Ezért szükséges az átmeneti költségvetés. Kérdés, észrevétel ezzel kapcsolatosan 
van-e az előterjesztéssel kapcsolatosan?  
 
Kérdés, észrevétel nem hangzott el.  
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Kérem, szavazzunk a rendeletről.  
 
A képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
következő rendeletet alkotja:  
 

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
28/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelete 

Makó Város Önkormányzata 
2015. évi átmeneti gazdálkodásáról. 
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3. napirend 
Tájékoztató Makó Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének háromnegyed 
éves teljesítéséről 
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! Kedves Jelenlévők! Az 
államháztartásról szóló törvény módosítása alapján az önkormányzat gazdálkodásának I-
II-III. negyedéves helyzetéről készült beszámoló testület elé terjesztése nem előírás. Mivel 
a képviselő-testület összetétele megváltozott, ezért a beszámoló elkészítésre és testület elé 
terjesztésre került. Makó Város Önkormányzata költségvetése a 3/2014. (II.06) számú 
rendelettel 4.272.723 e Ft bevétellel és ugyanennyi kiadással került elfogadásra. Az eredeti 
előirányzatok módosítására az I-II-III. negyedévben 5 alkalommal került sor. A bevétel és 
kiadás előirányzat 5.334.928 e Ft-ra módosult. A I-II-III. negyedéves beszámolóban 
megállapított előirányzatok %-os teljesülése a következő: Bevételek-Kiadások módosított 
előirányzata: 5.334.928 e Ft teljesített bevétel 4.548.110 e Ft 85%-os, teljesített 
kiadás pedig 3.551.623 67%-os. Kérdés, észrevétel az előterjesztéssel kapcsolatosan van-e? 
Dr. Török Miklós képviselő úr parancsoljon.  
 
Dr. Török Miklós települési képviselő: Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester 
Asszony! Tisztelt Képviselő-testület! Nekem egy dolog szúrt szemet az előterjesztésben, a 
beruházási kiadásoknak a 105%-os teljesülése. Erre szeretnék magyarázatot kapni, hogy ez 
hogyan lehetséges, hogy többet költött az önkormányzat, mint amit előirányzott. 
Köszönöm szépen.  
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Megkérném az önkormányzat részéről a hivatal 
munkatársát, hogy a kérdésre válaszoljon.  
 
Dévényi Zsuzsanna, a Pénzügyi Iroda munkatársa: Tisztelt Polgármester Asszony! 
Tisztelt Testület! A háromnegyed éves beszámoló elkészülte után az előirányzat módosítás 
novemberben megtörtént és akkor az előirányzatok módosításával ez a túlteljesítési 
aránytalanság helyreállt. A háromnegyed éves tájékoztató elkészültekor, tehát szeptember 
30-ával még az előirányzatok nem voltak a teljesítésekhez rendezve. Novemberben az 
előirányzat módosítás megtörtént és ez a túlteljesítési anomália megszűnt.  
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Nagyon szépen köszönjük a tájékoztatást. Más 
kérdés, észrevétel az előterjesztéssel kapcsolatban van-e?  
 
További kérdés, észrevétel nem hangzott el.  
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Kérem, szavazzunk a tájékoztatóról.  
 
10:05-kor Kovács Sándor, a Makovecz Imre Bizottság elnöke, települési képviselő 
elhagyta az üléstermet. 
 
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozza:  
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452/2014. (XII.17.) MÖKT h. 
Tárgy: Tájékoztató Makó Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének háromnegyed 
éves teljesítéséről. 
 

H A T Á R O Z A T 

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Makó Város Önkormányzata 
2014. évi költségvetésének I.-III. negyedévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót. 

Erről értesítést kap: 
- Makó város polgármestere 
- Makó város Jegyzője 
- Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda 
- Irattár 
 
 
4. napirend 
Főépítész tájékoztatója a rendezési tervek hatályosulásáról, tapasztalatairól  
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! Kedves Jelenlévők! A 
képviselő-testület 2014. évi október 30-i ülésén módosította munkatervét. A módosítás a 
főépítész tájékoztatójának új időpontra történő áthelyezésére vonatkozott, mely szerint 
erre decemberi rendes ülésen kerül sor. A főépítész tájékoztatóját a rendezési tervek 
hatályosulásáról és tapasztalatairól jogszabály írja elő. Ezt a tájékoztatót megkapták a 
Tisztelt Képviselők, illetve bizottsági ülésen személyesen a főépítésszel megvitathatták, 
megtárgyalhatták. Kérdés, észrevétel van-e a tájékoztatóval kapcsolatosan? Dr. Hadik 
György képviselő úr parancsoljon.  
 
Dr. Hadik György, az Ügyrendi, Pénzügyi, Közbeszerzési és Tulajdonosi Bizottság 
elnöke, települési képviselő: Polgármester Asszony! Tisztelt Képviselő-testület! 
Köszönöm szépen a szót. Én arra emlékszem, hogy a tavalyi évben beszéltünk arról, hogy 
a Maros-parti területnek a rendezése, átalakítása, erről tervek készültek, Makó város 
központjának a rendezési terve elkészült. Ebben a beterjesztett anyagban a rendeletek 
rendbetételét látom csak. egyetlen új elképzelésként, egyetlen új gondolat nincs. Ezek után 
nekem egy hihetetlen nagy hiányérzetem van. Én ezt a beszámolót ezért nem tudom 
elfogadni. Köszönöm.  
 
10:09-kor Kovács Sándor, a Makovecz Imre Bizottság elnöke, települési képviselő 
visszaérkezett az ülésterembe.  
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Köszönjük szépen képviselő úr. Varga Imréé a szó.   
 
Varga Imre, a Hatósági Csoport munkatársa: Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt 
Képviselő-testület! Hadik képviselő úr kérelmére válaszolva azt tudom mondani, hogy 
jelenleg hatályos rendezési terv van, 2006-ban készült el a teljes város közigazgatási 
területére az akkor érvényes jogszabályi előírások szerint a szerkezeti terv, majd a helyi 
építési szabályzat és a szabályozási terv. A mellékletben felsoroltak időpontokban 
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részleges módosítások történtek, így legutóbb a Maros-part részleges módosítása került 
jóváhagyásra 2012. december hónapjában. 2012. augusztusában az OTI megváltozott és 
ennek megfelelően az érvényes Kormányrendelet szerint 2018. december 31-ig 
használható azok a tervek, amik jelenleg hatályban vannak. A teljes közigazgatási területre 
érvényes átfogó módosítás vagy új rendezési terv előkészítése folyamatban van, az a 
képviselő-testület elé vélhetően az elkövetkezendő ülések valamelyikére beterjesztésre 
kerül. Köszönöm.  
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Nagyon szépen köszönöm a tájékoztatást. Az 
elmúlt héten Csernyus Lőrinc főépítésszel személyesen is beszélgettem és ő elmondta, 
hogy az új törvényi rendelkezés szerint 2018-ig kell elkészíteni a város új 
településfejlesztési stratégiai és településrendezési tervét és ez lesz a meghatározó 
rendezési elve, terve a városnak. Toldi János képviselő úr parancsoljon.  
 
Toldi János, az Emberi Erőforrások Bizottsága elnöke, települési képviselő: 
Köszönöm. Polgármester Asszony! Képviselőtársaim! Azok közé tartozom, aki pont a 
Maros-part jóvoltából én vagyok a képviselőjük és örömteli kiegészítést tudok elmondani, 
hogy a Maros-parton belül a közösség Jenei Sándor vezetésével beadvánnyal fordul majd 
az önkormányzathoz, amit a közeljövőben megkapnak és ezt a lehetőséget használom ki, 
hogy az ottani üdülőtulajdonosok keressék meg ezt a közösséget, hogy még jobb és még 
meghatározóbb dolog lesz, ami számozástól kezdve, ezek a dolgok meglesznek. A másik, 
nem akarom a főépítész urat védeni vagy mellette kiállni, de most kapta meg a 
megbízatását és az új jogszabályok, amit a hivatal munkatársa elmondott, hiszem, hogy 
fogja továbbra is a dolgát végezni. Köszönöm.  
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Nagyon szépen köszönöm. A tájékoztatóval 
kapcsolatosan más észrevétel, kérdés van-e? 
 
Kérdés, észrevétel nem hangzott el.  
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Kérem, szavazzunk a tájékoztatóról!    
 
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással a 
következő határozatot hozza:  
 
453/2014. (XII.17.) MÖKT h. 
Tárgy: Főépítész tájékoztatója a rendezési tervek hatályosulásáról, tapasztalatairól. 
 

H A T Á R O Z A T 
 
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a rendezési tervek hatályosulásáról, 
tapasztalatairól szóló főépítészi tájékoztatót megtárgyalta és elfogadja. 
 
Erről értesítést kap: 
- Makó város polgármestere 
- Makó város jegyzője 
- Polgármesteri Hivatal Hatósági Csoport  
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- Csernyus Lőrincz városi főépítész (1037 Budapest, Testvérhegyi út 7.) 
- Irattár 
 
 
5. napirend 
Beszámoló a polgármesteri hivatal munkájáról 
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  
törvény 81. § (3) bekezdés f) pontja értelmében a jegyző évente beszámol a képviselő-
testületnek a hivatal tevékenységéről. A beszámoló elkészítéséért Dr. Bálint-Hankóczy 
Beatrix jegyzői irodavezető volt felelős. Magát a beszámolót pedig az előterjesztésben 
olvashatták a Tisztelt Képviselőtársak. A beszámoló gyakorlatilag bemutatja, hogy a 
fontosabb hatáskörök hogyan oszlanak meg a két hivatal között, a polgármesteri hivatal és 
a járási hivatal között. Ezzel kapcsolatos észrevétel, kérdés van-e?  
 
Kérdés, észrevétel nem hangzott el. 
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Kérem, szavazzunk a beszámolóról!  
 
A képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozza:  
 
454/2014. (XII.17.) MÖKT h. 
Tárgy: Beszámoló a polgármesteri hivatal munkájáról. 
 

H A T Á R O Z A T 
 
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármesteri hivatal munkájáról szóló 
beszámolót megtárgyalta és elfogadja. 
 
Erről értesítést kap: 
- Makó város polgármestere 
- Makó város jegyzője  
 
6. napirend 
Beszámoló a jogi személyiségű társulásokban végzett tevékenységről 

 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló törvény rendelkezései szerint 2013. január 1-jétől csak jogi 
személyiséggel rendelkező társulások működhetnek. Jogi személyiségű társulásként a 
következő három társulás működik: Makói Kistérség Többcélú Társulása, Makó és 
Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás, Makó és Térsége 
Szennyvízcsatornázási Társulás. Emellett tagként vesz részt az önkormányzat a Délkelet 
Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati 
Társulásban. A társulások részletes beszámolóját az anyag tartalmazza, kivétel ez alól  
Makó és Térsége Szennyvízcsatornázási Társulás, mert azt a tájékoztatóját a képviselő-
testület a szeptemberi ülésen már elfogadta. A tájékoztatókat Koczkáné dr. Szabó 
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Gabriella, Kicsiny László és Ortutay Miklós készítette, megköszönöm ezúton is a 
munkájukat. Kérdés, észrevétel a beszámolókkal kapcsolatban van-e? Dr. Török Miklós 
képviselő úr parancsoljon.  
 
Dr. Török Miklós települési képviselő: Beadtam a munkatervhez egy javaslatot, amely 
szerint a hulladéklerakó telepeknek a rekultivációja után jó lenne megfontolni azt, bár 
olyan tájékoztatást kaptam, hogy ez egy olyan pályázatból születik, ami erre nem nagyon 
ad lehetőséget, de meg kellene fontolni azt, hogy ezeknek a déli lejtőit nem lehetne-e 
esetleg napelem parkká alakítani. Ezáltal lehetne segíteni a fürdőnek az energiaellátását és 
a városnak is segíthetne a villamos-energia ellátásában. Ez egy távlati cél lehet, meg kell 
fontolni és végig kell gondolni, hogy erre van-e lehetőség. Köszönöm a figyelmet.  
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Köszönjük szépen. Úgy gondolom 
mindenféleképpen megfontolás tárgyát kell, hogy képezze. Köszönöm az észrevételt 
Tájékoztatásul mondom el, hogy éppen a holnapi nap folyamán lesz Makói Kistérség 
Többcélú Társulásnak ülése tisztújítással egybekötve. Más kérdés, észrevétel a 
beszámolókkal kapcsolatosan van-e? Köszönöm. 
 
További kérdés, észrevétel nem hangzott el.  
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Kérem, szavazzunk a beszámolóról!   
  
A képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozza:  
 
455/2014. (XII.17.) MÖKT h. 
Tárgy: Beszámoló a jogi személyiségű társulásokban végzett tevékenységről. 
 

H A T Á R O Z A T 
 
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a beszámolót a jogi 
személyiségű társulásokban végzett tevékenységről. 
  
Erről értesítést kap: 
- Makó város polgármestere 
- Makó város jegyzője 
- Irattár 
 
7. napirend 
Tájékoztató az önkormányzat által alkalmazott szakértők tevékenységéről, 
munkájuk hatékonyságáról 
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: 2011-ben Márton Imre települési képviselő 
javaslatára került be elsőként a munkatervbe ezen napirendi pont. Majd a testületi ülésen 
elhangzottaknak megfelelően beépítésre került a 2012., a 2013., és 2014. évi munkatervbe 
is. Makó Város Önkormányzata az előző  tájékoztató óta eltelt időszakban elsősorban a 
közbeszerzés, földgáz-, villamos-energia területén vette igénybe szakértők munkáját, 
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továbbá jogi szakértő megbízására került sor. Ez a tájékoztató anyagból részleteiben 
táblázat formájában kiderül. Kérdés, észrevétel ezzel kapcsolatban van-e? Weszelyné 
Véghseő Henriett Mária, parancsoljon képviselő asszony.  
 
Weszelyné Véghseő Henriett Mária települési képviselő: Tisztelt Polgármester 
Asszony! Tisztelt Képviselő-testület! Én csak tájékoztatást szeretnék kérni, hogy itt a bt-k 
és a kft-k mögött kik a vezetők, illetve milyen székhelyűek ezek a cégek, illetve hogy nem 
tudnánk-e az önkormányzat keretein belül elvégeztetni ezeket a munkákat? Szakértők 
szükségesek-e ezekhez a munkákhoz? Köszönöm szépen.  
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Köszönjük szépen képviselő asszony. Az új 
szervezeti struktúra kialakításában fontos szempont volt többek között ez is, hogy 
létrehozzunk egy jogi irodát és a jogi irodában lévő jogi képviseletet éppen a cégek 
működésének támogatására hozzuk létre. Az önkormányhoz tartozó cégek, illetve a 
nagyobb beruházások miatt létrejövő társulásoknak a jogi hátterét biztosítjuk. Ugyanez az 
iroda fogja ellátni a közeljövőben az önkormányzathoz tartozó cégek pénzügyi 
folyamatának a működésével kapcsolatos feladatokat is, ennek a felülvizsgálatát, irányítását 
a pénzügyi irodával együttműködve. Kovács Sándor képviselő úr parancsoljon.  
 
Kovács Sándor, a Makovecz Imre Bizottság elnöke, települési képviselő: Köszönöm 
a szót. Tisztelt Polgármester Asszony! Csak kiegészítésképp szeretnék a 
képviselőtársamhoz csatlakozni, hogy ne csak ezeknek a kiváltása, illetve felülvizsgálatára 
kerüljön sor, hanem esetleg 1-2 évre visszamenőleg vagy 3-ra, mert voltak a korábbi 
években is olyan szakértői kifizetések, amely mögött fogalmunk sincs, hogy milyen 
tevékenység volt. Köszönöm.  
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Köszönöm szépen. Ezeknek a szerződéseknek a 
felülvizsgálata jelenleg folyamatban van, amiről természetesen tájékoztatni fogjuk a 
képviselő-testületet. Köszönöm szépen. Dr. Hadik György képviselő úr parancsoljon.  
 
Dr. Hadik György, az Ügyrendi, Pénzügyi, Közbeszerzési és Tulajdonosi Bizottság 
elnöke, települési képviselő: Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Képviselő-testület! 
Sokat bíráltuk az előző képviselő-testületet, hogy hihetetlen összegek folytak el kevéssé 
ellenőrzött csatornákon keresztül. Az önkormányzat által alkalmazott szakértőknek a 
díjazásával kapcsolatban a benyújtott anyagból had olvassak föl néhány adatot. 780.000 
Ft+áfa/alkalom, 785.000 Ft+áfa/alkalom, 350.000 Ft+áfa/hónap, 230.000 
Ft+áfa/hónap. Én ezek alapján azt javasolnám, hogy egy határozatot hozzunk, miszerint 
bízzuk meg a polgármester asszonyt, hogy vizsgálja felül ezeket a szakértői szerződéseket, 
hogy valóban szükség van-e az ő működésükre és hogy a szakértőket tényleg akkor 
vegyük igénybe, amennyiben erre feltétlen szükség van. Nagyon szépen köszönöm.  
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Nagyon szépen köszönöm képviselő úr. Mint 
említettem az eddigi megbízási szerződések felülvizsgálata folyamatban van. Csernyus 
Lőrinccel a múlt héten, mint említettem nemcsak a 2018-ig elkészítendő 
településrendezési tervből beszélgettünk, hanem többek között az elkövetkezendő időkre 
szóló megbízási szerződéséről is. Természetesen erről tájékoztatni fogjuk a képviselő-
testületet. Köszönöm az észrevételt. Más egyéb a tájékoztatóval kapcsolatosan van-e?  
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További kérdés, észrevétel nem hangzott el.  
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Amennyiben nincs, akkor megkérem a Tisztelt 
Képviselő-testületet, hogy szavazzunk a tájékoztató elfogadásáról.  
 
A képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozza:  
 
456/2014. (XII.17.) MÖKT h. 
Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat által alkalmazott szakértők tevékenységéről, 
munkájuk hatékonyságáról. 
 

H A T Á R O Z A T 
 
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat által alkalmazott 
szakértők tevékenységéről, munkájuk hatékonyságáról szóló tájékoztatót megtárgyalta és 
elfogadja. 
 
Erről értesítést kap: 
- Makó város polgármestere 
- Makó város Jegyzője  
 
8. napirend 
Előterjesztések, rendelettervezetek 
 
1. sz. előterjesztés 
2014. évi költségvetési rendelet módosítása 
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: 2014. évi költségvetési rendelet módosítása.  2014. 
évi módosított előirányzat 5.677.801 e Ft, előirányzat módosítás 2014. december 17-i 
dátummal -185.418 e Ft, így a módosított előirányzat 5.492.383 e Ft-ra módosul. 
Tartalékot érintő fontosabb módosítások, növekedést és csökkenést érintve. Növekedés  
+ 7.500 e Givaudan által  felajánlott támogatás városi karácsonyra, illetve sport klubok 
részére szóló támogatás. A csökkenést pedig -14.224 e Ft-ban  a víztorony tetején 
elhelyezett távközlési antennák 2014-évben  be nem folyó bérleti díját mutatja -147.063 e 
Ft utófinanszírozott LEADER pályázatok előfinanszírozására visszatérítendő 
támogatásként átadott, 2014. évben a pályázóhoz be nem érkező állami támogatás összege 
jelenik meg csökkenésként. -771 e Ft Civil szervezetek és nyugdíjas klubok karácsonyi 
támogatása, -376 e Ft Makó Város Önkormányzat feladat ellátási hozzájárulása a 
Többcélú Társulás belső ellenőrzési feladat ellátásához. -1.600 e Ft téli szünidei 
gyermekétkeztetés önereje. -31.631 e Ft Givaudan tévesen beutalt telekadó visszautalása 
miatt. Az előterjesztés részletesen tartalmazza a bevételi és a kiadási oldalt egyaránt, ami 
alapján a költségvetési rendelet módosításra került. Kérdés, észrevétel az előterjesztéssel 
kapcsolatosan van-e? Dr. Török Miklós képviselő úr parancsoljon.  
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Dr. Török Miklós települési képviselő: Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester 
Asszony! Tisztelt Képviselő-testület! Tudomásom van egy olyan útépítésről, ami 
örvendetes dolog, hogy megvalósult, de úgy valósult meg a Honvéd városrészben a 
Pozsonyi utcában, hogy arról nem hoztunk határozatot. Végül is nem baj, hogy 
megvalósult, joga van polgármester asszonynak ezt eldönteni, de én azt szeretném, ha 
erről tájékoztatná a testületet. Van is egy önkormányzati rendelet, amit az idén 8/2014. 
számon fogadtak el, amely szerint az ilyen útépítésekről a képviselő-testület hoz döntést. 
Ez elmaradt, én úgy tudom. Az a kérdésem, hogy ki döntötte el ezt az útépítést, ki végezte 
el, milyen forrásból, mert a költségvetésben ez nem szerepel. Erről szeretnék egy 
tájékoztatót kapni. A következő felvetésem a pénzeknek az átcsoportosítása, a 
Givaudantól kapott pénzeknek az átcsoportosítása. Támogatandó nyilván a 
sportszervezetek, ez egy helyes dolog, de vannak a városban más civilszervezetek is, akik 
esetleg szintén rászorulnának a költségvetési forrásokra, például a polgárőrség. Lehet, 
hogy rájuk is kellett volna gondolni valamilyen szinten ebben. Még egy dolgot szeretnék 
felvetni. Felújítási munkálatok folynak a városházán, ennek is szeretném látni a 
költségvetésben a forrásoldalát. Köszönöm szépen. 
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Köszönöm szépen. A városházában történő 
felújítások még nem fejeződtek be, a járási hivatalnak az átköltözésével szükséges volt a 
több évig lezárt épületrésznek az olyan jellegű helyrehozatala, amely révén méltóképpen 
tudjuk az ügyfélszolgáltatást biztosítani. Természetesen ennek a költségeiről tájékoztatni 
fogjuk a munkálatok befejeztével a képviselő-testületet. A civil szervezetekkel 
kapcsolatosan azt kell, hogy elmondjam, hogy a civilszervezetek is kaptak támogatást. 
Ezzel kapcsolatosan részleteiben majd a pénzügyi osztály vezetőjét kérném meg, hogy 
néhány mondat erejéig tájékoztassa képviselő urat. A Honvéd városrészen történt 
útépítéssel kapcsolatosan pedig Siket Tibort kérném meg a válaszadásra.  
 
Siket Tibor, a Műszaki Csoport munkatársa: Tisztelt Polgármester Asszony! 
Képviselő-testület! A Pozsonyi utcában földes utcáról van szó, a Pozsonyi utcában útalap 
készítés történt, tehát nem útépítés. Testületi döntés tavasszal már született a tört anyag 
elkészítéséről, felhasználásáról. Az ott behordásra került anyag önkormányzati 
tulajdonban van és tavasszal született már döntés ennek a felhasználásáról. 
Tulajdonképpen ami a többi 3 db honvédi utcából kimaradt anyag, az került ide beépítésre 
és egy tükör készült. Nem utat építettünk, útalapot, távolabbi elképzelésként szerepel itt 
útépítés Honvédban tudomásom szerint.  
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Köszönjük szépen. Valóban, ha visszagondolunk 
arra a választási programunkban jelen volt, hogy 2019-ig szeretnénk minden sáros utat 
felszámolni és bízom abban, hogy erre tudunk majd olyan forráskeretet szerezni, amivel 
ezt meg is tudjuk valósítani. Czirbus Gábor alpolgármester úr parancsoljon.  
 
Czirbus Gábor alpolgármester: Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Képviselő-
testület! Dr. Török Miklós felvetésére szeretném elmondani a Givaudanos támogatással 
kapcsolatban, hogy a gyárigazgató úrral személyesen egyeztettünk, mint látta a 
beszámolóban benne van, hogy polgármester asszonnyal közösen folytattunk 
tárgyalásokat vele és a gyárigazgató úr mondta meg, hogy azt az összeget ők hova szánják, 
mire szeretnék felhasználni és konkrétan kérte azt, hogy támogassuk a városban található 
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sportegyesületeket és megnevezte azt is, hogy kinek szeretné, hogyha ebből az összegből 
jutni és mi nyilvánvalóan minden felajánlást elfogadunk, szívesen vesszük és aki felajánlja 
azt, akkor nyilván figyelembe vesszük, hogy ő azt milyen célra szeretné, hogy 
felhasználásra kerüljön és mi maximálisan szem előtt tartva helyezzük oda ezt az összeget. 
Köszönöm szépen.  
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Így van, köszönjük szépen. A nagylelkű 
felajánlásokat ezúton is szeretnénk megköszönni a cégek vezetőinek. A pénzügyi iroda 
vezetőjét szeretném megkérni még, hogy a civil szervezeteknek nyújtott támogatásról 
néhány mondatban számoljon be. Köszönöm.  
 
Vargáné Nagy Éva, a Pénzügyi Iroda vezetője: Tisztelt Képviselő Úr! A 8. 
mellékletben részletesen kidolgoztuk, hogy melyik civilszervezeteket támogatjuk, ott 
megtalálja számszakilag is, a Forgatós Táncegyüttestől a Polgárőrségtől mindenki kapott 
az önkormányzattól támogatást. A 8. sz. táblázat részletesen tartalmazza.  
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Nagyon szépen köszönjük. Dr. Sánta Sándor 
képviselő úr parancsoljon.  
 
Dr. Sánta Sándor, az Egyenlő Esély Bizottsága elnöke, települési képviselő: Tisztelt 
Képviselő-testület! Képviselő úr politikai utódjának tekinti az előző önkormányzatot és 
aggódik, akadályokat akar gördíteni a Honvéd városrész sáros utcáinak a rendbetételére. 
Azt mondta polgármester asszony, hogy 2019-ig csináljuk, ezzel én nem értek egyet, 
hamarabb kell. Ez egy szégyenfolt, egy mocsok. Érinti az államigazgatás törvényeket, 
beadott beadványokra nem kaptunk az előző jegyzőtől és a polgármestertől választ, ki 
nem jött oda. Ez egy nagyon nagy szégyenfolt képviselő úr, amit védelmez és tiltakozom 
az egész Honvéd városrész nevében, hogy amikor végre valami nagyon pici dolog 
történik, akkor ön ezt kifogásolja.  
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: A személyeskedéstől térjünk el képviselő úr. A 
2019-ig történő sáros útszakaszoknak a felszámolását szeretnénk mindenféleképpen 
tartani. Ilyen útszakaszok természetesen nemcsak Honvéd városrészben vannak sajnos, az 
elmúlt időszakban azért a kampány időszakában szembesülhettünk azzal, hogy más 
településrészeken is vannak ilyen útszakaszok és azért ez sok mindent elárul egy városról. 
Köszönöm szépen. Dr. Török Miklós képviselő úr parancsoljon.  
 
Dr. Török Miklós települési képviselő: Reagálni szeretnék. Egyik alpolgármester úrnak 
a bejelentésére, nyilvánvalóan tiszteletben kell tartani a gyárnak az ez irányú szándékát, ezt 
nem olvastam a tervezetben, de köszönöm szépen a tájékoztatást. Sánta képviselő úrnak 
válasz, én nem azt kifogásoltam, hogy utat építettek, én nagyon örülök neki, sőt csináljunk 
meg minden utat, amit csak lehet. Egyedül a módszert, hogy nem a testület döntötte el, 
holott erre hozott egy rendeletet, ezt kifogásolom. Nincs ezzel semmi probléma, hogy út 
épült, örülök neki. Ezt a beton törmeléket el is kellett használni. Egyedül, amit kifogásolok 
az, hogy nem történt erről tájékoztatás és a költségvetésben nem látom a fedezetét. Van 
információm arról, hogy a többi 3 utcában körülbelül ez mibe került, illetve az kicsit más 
volt, zúzott aszfalt is került rá, ott körülbelül 11 millió Ft-ba került az a 600 méternyi út. 
Becslésem szerint ez olyan 200 méter, nyilván a zúzott aszfalt nincs rajta, ez néhány 
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milliós nagyságrendű kiadás. Bele kell számolni a követ is, az is egy érték. Ezt bele kell 
számolni, másképpen nem tudnak elszámolni majd vele. Köszönöm a szót.  
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Nagyon szépen köszönjük. Czirbus Gábor 
képviselő úr parancsolj.  
 
Czirbus Gábor alpolgármester: Polgármester Asszony! Tisztelt Képviselő-testület! Nem 
milliós tételről beszélünk, néhány 10 méteres szakaszt tudtunk csak sajnos útalapként 
elkészíteni és közel sincs abban az anyagi összegben, amit ön mondott ennek az 
elkészítése. Meglévő anyagunkat használtuk fel, ami a városé, ami a miénk és ezt az 
anyagot nem vásároltuk meg senkitől, nem került kiadásba. Úgyhogy még az az 
aszfaltréteg sem került rá, amit ön tetszett említeni. Majd a későbbiekben esetleg 
amennyiben tudunk még ilyen beruházásokat csinálni és a képviselő-testület elfogadja és 
ön is támogatja, akkor majd tudunk továbblépni ebben az ügyben és esetleg aszfaltot is 
erre az ön által említett nagyobb, milliós nagyságrendű összeget kifizetni. De ez a mi 
meglévő anyagunk felhasználásával történt meg. Köszönöm szépen.  
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Dr. Hadik György képviselő úr parancsoljon.  
 
Dr. Hadik György, az Ügyrendi, Pénzügyi, Közbeszerzési és Tulajdonosi Bizottság 
elnöke, települési képviselő: Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Testület! Tisztelt 
Képviselőtársam! Én ebben az önkormányzatban már az elmúlt ciklusban is részt vettem, 
ezért emlékszek egy olyan határozatra, amikor az útépítés, illetőleg a járdaépítések során 
felgyülemlő különböző beton törmelékek, anyagoknak az összezúzására, illetőleg 
útalapként történő elhelyezésére hoztunk határozatot. Akkor 3 útnak az ilyen módon 
történő felépítéséről, illetőleg ennek a programnak a folytatásáról hoztunk határozatot és 
egyértelműen valamennyien örültünk annak, hogy elindul egy olyan program, hogy 
emberek normál emberhez méltó körülmények között tudjanak élni Honvéd 
városrészben. Akkor volt az, hogy a Vasvári Pál utcának az elejére került például ilyen 
zúzott kőburkolat, akkor volt az, hogy döntést hoztunk másik két utcáról. Én nem értem 
ezek után, hogy milyen határozatot tetszik hiányolni, mert én az elvégzett munkának 
örülök, annak, hogy az, ami megtermelődött, tulajdonképpen melléktermék, ez a beton 
törmelék kikerült az utcáiról a városnak és valahová el kellett tenni. Ez az optimális 
hasznosítása. Őszintén szólva nem értem, hogy képviselőtársam azt sajnálja, hogy azoknak 
a honvédi embereknek segítünk, vagy egykori hozott határozatot kérdőjelez meg? Volt egy 
határozat, végrehajtjuk ennyi. Az előző képviselő-testület hozta, én azzal annak idején 
maximálisan egyetértettem és egy hasonló határozat fog jönni, én ezért mindenkor 
lándzsát fogok törni, szeretném azt, ha a honvédi embereknek is mindenütt út lenne, 
adott esetben viszonylag kisebb összegért, adott esetben csak egy útalap, az, hogy 
pormentes burkolat legyen. Én ezt kívánom karácsonyra minden egyes ott élő embernek, 
hogy ők is emberi körülmények között tudjanak élni. Köszönöm.  
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Köszönöm szépen. Megkérném a pénzügyi iroda 
vezető helyettesét, néhány mondatban tájékoztasson bennünket ennek az anyagi 
hátteréről.  
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Dévényi Zsuzsanna, a Pénzügyi Iroda vezető helyettese: Tisztelt Polgármester 
Asszony! Tisztelt Képviselő-testület! A rendelet felújítások 7. sz. melléklete tartalmazza a 
honvédi földesutakra szánt előirányzatot, 11 millió Ft-os összegben, ezenkívül a szennyvíz 
beruházás során helyreállított utaknál is biztosított az önkormányzat augusztus hónapban 
egy keretet. Tehát két ízben is került a rendeletben meghatározásra a honvédi földes utak 
felújítására pénzügyi előirányzat.  
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Nagyon szépen köszönöm. Zeitler Ádám képviselő 
úr parancsoljon.  
 
Zeitler Ádám települési képviselő: Köszönöm szépen. Tisztelt Polgármester Asszony! 
Tisztelt Képviselő-testület! Ahogy polgármester asszony is mondta, van a városban más 
olyan településrész is, ahol az utak állapota további előrelépéseket kíván. Lesi 
településrészből személyesen is megkerestek engem is. Toldi képviselő kolléga 
programjában is ugyanúgy benne szerepelt az, hogy ennek a városrésznek a közlekedési 
gondjait meg kellene oldani, de én személy szerint a Vasútsornak a pormentesítését 
vetettem föl. Megkerestek, miszerint a tél egyre csapadékosabb az időjárás és ismét 
járhatatlanná válnak az utak ebben a településrészben. Itt olyan ötlet merült fel az ott élők 
részéről, hogy az ott lévő méh telepig kellene leaszfaltozni ezt az utat és arra kötelezni az 
ott kereskedőt, hogy azt tisztán tartsa, hiszen a gumiabroncsokban rendszeresen találnak 
elhullott fémdarabokat és ezek ki is lyukadnak emiatt. Az út többi részét pedig szilárdabb 
anyaggal lehetne tömöríteni és így sármentessé tenni. Én úgy gondolom, hogy a 
problémának a komolysága, ahogy itt erről korábban is szó volt, megkívánja, hogy ezzel a 
városvezetés majd foglalkozzon. Köszönöm szépen.  
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Nagyon szépen köszönöm képviselő úr, a felújítási 
javaslattételt rögzítettük és a későbbiekben még tárgyalunk róla. Dr. Sánta Sándor 
képviselő úr parancsoljon.  
 
Dr. Sánta Sándor, az Egyenlő Esély Bizottsága elnöke, települési képviselő: Tisztelt 
Képviselő-testület! Én azt szeretném, ha Makó városnak erős és önbizalommal teli 
polgármestere lenne és nem a képviselő-testület elé minden kis ügyben odarendelt vezető. 
A képviselő-testülethez tartozó ügyeket a két testületi ülés között a polgármester képviseli. 
Legyen annyi bizalom egy polgármesterrel szemben, hogy a két testületi ülés között 
intézkedjen, különösen akkor, amikor tudja, hogy mögötte egy képviselői többség áll. 
Köszönöm szépen.  
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Nagyon szépen köszönöm képviselő úr. Utolsóként 
akkor Dr. Török Miklósnak adnék szót. Arra kérném a tisztelt képviselőket, hogy a 
személyeskedést kizárva, tényleg csak a tényekre szorítkozva válaszoljunk. Parancsoljon 
képviselő úr.  
 
Dr. Török Miklós települési képviselő: Én is azt szeretném, én tisztában vagyok vele, 
hogy a polgármesternek 100 millió Ft-ig döntési jogosultsága van, akár két testületi ülés 
között is. Egyedül olyan kötelezettsége van, hogy a következő testületi ülésen be kell, hogy 
számoljon a teendőkről. Ezt hiányoltam. Köszönöm szépen.  
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Farkas Éva Erzsébet polgármester: Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm Tisztelt 
Képviselő Urak! Köszönöm szépen. Amennyiben a jelenlegi előterjesztéssel kapcsolatban 
nincs több kérdés és észrevétel, akkor kérem, szavazzunk a határozati javaslatról.  
 
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással a 
következő határozatot hozza:  
 
457/2014. (XII.17.) MÖKT h. 
Tárgy: Sportszervezetek támogatása a Givaudan Makói Gyáregysége által utalt 
támogatásból 

H A T Á R O Z A T 
 

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartáson kívüli forrás 
átadásról és átvételről szóló 32/2013.(XI.28.)Makó ör. felhatalmazása alapján úgy dönt, 
hogy a Givaudan Makói Gyáregysége által Makó Város Önkormányzata elkülönített 
bankszámlájára utalt és 2014. évi költségvetésébe épített támogatásából az alábbi 
szervezeteket támogatja: 

 Makó BUDO Klub 300 e Ft  
 Makói Kézilabda Club 600 e Ft  
 Marosmenti Női Kézilabda Sportegyesület 600 e Ft  
 Makói Utánpótlás Kézilabda Club 2.000 e Ft 

 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert minden, szükséges intézkedés 
megtételére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
Erről értesítést kap: 
- Makó Város polgármestere 
- Makó Város jegyzője  
- Makó Város Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda 
- Makó BUDO Klub  
- Makói Kézilabda Club  
- Marosmenti Női Kézilabda Sportegyesület 
- Makói Utánpótlás Kézilabda Club 
- Irattár  
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Kérem, szavazzunk a rendeletről!  
 
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással a 
következő rendeletet alkotja:  
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Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

29/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelete 
Makó Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről, módosításának és 

végrehajtásának rendjéről szóló 3/2014.(II.06.) önkormányzati rendelet 
módosításáról. 

 
2. sz. előterjesztés 
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és a térítési 
díjakról szóló önkormányzati rendelet módosítása 
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának 
alapja az élelmezés nyersanyagköltsége. A szülők a forgalmi adóval növelt összeget fizetik, 
ennek az ÁFA-ja: 27% jelenleg. Normatív kedvezmény a következő esetekben és 
mértékben illetik meg a gyerekeket: rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult 
bölcsődés, óvodás és általános iskolás gyermekeknek az étkezése ingyenes; rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményre jogosult középiskolás gyermek esetén az intézményi 
térítési díj 50%; három- vagy többgyermekes családoknál az intézményi térítési díj 50%;  
tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek esetén az intézményi térítési díj 50%. A 
főzőhelyek 1,9%-2,33% közötti emelésre tettek javaslatot, mely a jövő évi várható 
fogyasztói ár-index 2,5 %-os mértékének megfelelő. Ezért javasolt a rendelet 
mellékletében szereplő térítési díjak összegének emelése 2015. január 1. napjától. Az 
előterjesztésben a képviselők elolvashatták az intézményi étkeztetésre szóló díjakat, illetve 
a személyes gondoskodást nyújtó étkeztetési díjakat az 1 fő jutó pénzösszegek szerint. 
Kérdés, észrevétel ezzel kapcsolatosan van-e? Toldi János képviselő úr parancsoljon. 
 
Toldi János, az Emberi Erőforrások Bizottsága elnöke, települési képviselő: Tisztelt 
Polgármester Asszony, Képviselőtársaim! Ahogy említette polgármester asszony, a 2,5%-
hoz 2,33%-al, egyben a legmagasabb beszerzési áremelkedés a saját cégünk, az ENI 
képviseli a bölcsődén keresztül, amit megértek, mivel minimális a dolog, de a kollégium 
kifőzdéjét, konyháját, ott 2,1%. Tiszta lelkiismerettel úgy érzem, hogy az emelés ellenére 
mégis lelkiismeretesen emelés mellett döntsek, úgy érzem, hogy az ENI esetében a 
jövőben legyen eggyel több az alma és semmi gond, csak a beszerzés odafigyelő 
szakemberének a feladata. Én úgy érzem, hogy az emelés minimális összegén túl, ha 
mennyiségben picit tudunk adni odafigyelve a szakemberekre és ők megtalálják a 
megoldást, tisztelettel és erkölcsösen érzem, hogy meg tudom szavazni. Köszönöm 
szépen.  
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Nagyon szépen köszönöm. Az előterjesztésben 
olvasható volt, hogy a Központi Konyha üzemeltetője és a Makói Egyesített Népjóléti 
Intézmény elkészítette a 2015. évi térítési díjemelésre vonatkozó javaslatot és a Magyar 
Nemzeti Bank 2014. szeptemberi előrejelzések szerint 2015-ben várhatóan ez a fogyasztói 
index, amit itt említettem, 2,5%-kal emelkedik. Annak érdekében, hogy az élelmezés 
minőségének rovása ne történjen meg és a főzőhelyek a gyermekétkeztetésben előírt 
normákat a szerint be tudjuk tartani, ezért javasoltuk a maximum 2,33%-os térítési 
díjemelést. Dr. Hadik György képviselő úr parancsoljon.  
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Dr. Hadik György, az Ügyrendi, Pénzügyi, Közbeszerzési és Tulajdonosi Bizottság 
elnöke, települési képviselő: Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Képviselő-testület! 
A törvény rendelkezései szerint a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az 
élelmezés nyersanyag költsége. Ez 2,33 % alatti, körüli összeget mutat, pontosabban 
differenciáltan e fölött sehol sem. 2,33% annyit jelent, hogy 100 Ft-ra 2 Ft. Emelés sehol 
nem lesz magasabb ennél a 2,33%-nál, ami a nyersanyag normának az emelése. Ezt nem 
tudjuk elkerülni, a törvény leírt betűjét kötelesek vagyunk betartani. Nem érzem nagy 
összegnek. Tudom, hogy akinek minden forint számít, annál ez 2 Ft-ot jelent, viszont 
ránk ugyanúgy érvényesek azok a rendelkezések, ami a Magyarország minden egyes 
polgárára érvényesek. Köszönöm.  
 
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Köszönöm szépen a kiegészítést. Valóban ezek az 
előterjesztésből pontosan kiolvashatóak. Amennyiben további kérdés, észrevétel az 
előterjesztéssel kapcsolatban nincs, akkor megkérném a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy 
szavazzunk a rendeletről.  
 
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással a 
következő rendeletet alkotja:  

 
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

30/2014.(XII.18.) önkormányzati rendelete  
a személyes gondoskodást nyújtó 

gyermekjóléti alapellátásokról, valamint az 
ehhez kapcsolódó térítési díjakról szóló  

3/1998.(II.2.) önkormányzati rendelet módosításáról. 
 
3. sz. előterjesztés 
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve 
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! A képviselő-testület éves 
munkaterv alapján működik, melyet a polgármester terjeszt a képviselő-testület elé. 
Összeállításához a javaslatkérés megtörtént a képviselő-testület tagjaitól, a bizottságoktól, 
nemzetiségi önkormányzatok elnökeitől, és a hivatal osztály- és csoportvezetőitől. A 
munkatervhez érkezett javaslatokból beépítésre kerültek a lakosság egészét érintő 
főnapirendi pontok. A további javaslatok megfelelő hivatali előkészítést követően 
előterjesztési szinten képezhetik a képviselő-testület ülésének napirendjét, vagy hivatal 
általi ügyintézéssel kezelhetőek. A tervezetnek összeállítása a beérkezett javaslatok és 
mindazon témakörök figyelembevételével történt, melyek napirendre tűzéséről jogszabály, 
illetve az SZMSZ is rendelkezik. Kérdés, észrevétel a munkatervvel kapcsolatosan van-e? 
Dr. Török Miklós képviselő úr parancsoljon.  
 
Dr. Török Miklós települési képviselő: Köszönöm szépen. Polgármester Asszony! 
Tisztelt Képviselő-testület! Márton Imre javaslata szerintem egy jó javaslat, egy 
átláthatóságot tesz lehetővé, én javaslom, hogy a decemberi napirendi pontok közé 
vegyük be az önkormányzat által foglalkozott szakértőknek a tevékenységének a 
minősítését, illetve a beszámolót erről. Köszönöm.  
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Farkas Éva Erzsébet polgármester: Kovács Sándor képviselő úré a szó.  
 
Kovács Sándor, a Makovecz Imre Bizottság elnöke, települési képviselő: Köszönöm 
a szót. Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Képviselő-testület! Tekintettel arra, hogy 
egy kurzusváltás után vagyunk, úgy gondolom, hogy elég nehéz és körülményes olyan 
munkatervet ilyen rövid idő alatt összeállítani, amely a későbbiek során esetleg nem szorul 
kiegészítésre vagy módosításra. Én úgy gondolom, hogy már is találunk olyan feladatot, 
amelyet a későbbiek során célszerű lesz a munkatervünkbe beemelni. Az elmúlt testületi 
ülésen tárgyaltunk arról, hogy a fürdő további működésének, működtetésének kérdésében 
tárgyalásokat kell folytatni a kormányzati szervekkel, hogy mennyiben kívánnak részt 
venni a makói fürdő működésében a kormányzat részéről. Én ezt javasolnám valamelyik 
hónapra betenni majd a munkatervünkbe, hogy ezt folyamatosan figyelemmel tudjuk 
kísérni. Köszönöm szépen.  
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Nagyon szépen köszönöm. Dr. Hadik György 
képviselő úr parancsoljon. 
 
Dr. Hadik György, az Ügyrendi, Pénzügyi, Közbeszerzési és Tulajdonosi Bizottság 
elnöke, települési képviselő: Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Képviselő-testület! 
Egy beszámolót javaslok a februári képviselő-testületi ülésre. Annak idején, amikor mi 
jártuk az utcákat és kampányoltunk, városi rezsicsökkentésről beszéltünk. Szerettük volna, 
hogyha minél olcsóbban élhetnének ebben a városban az emberek. Én mélységesen hiszek 
abban, hogy az amit akkor mondtam, az megvalósul, mert megnyertük ezt a választást. 
Szeretném, ha a februári ülésen részleteket hallhatnánk ennek állásáról. Gondolok a Makó 
kártyára, ami 50%-os engedményt ad a fürdőbelépőkhöz. Szerintem ezt mindenképpen 
szélesíteni kellene. Van olyan vállalkozó, aki 5-10%-kos engedményt ad Makó kártya 
felmutatása esetén, szerintem ezt mindenképpen tovább kellene fejleszteni. Továbbá 
beszéltünk arról, hogy Makó kártya felmutatása mellett az őstermelők a piacon ingyen 
árusíthatnak. Szerintem ez egy olyan kérdés, amit mi vállaltunk, ezt az emberek várják 
tőlünk, ezt meg kellene valósítani. Ennek a pénzügyi vetületét át kell vizsgálni és erre 
vissza kell térni. A nyugdíjasok számára egy lehetőséget kellene biztosítani arra, hogy az 
önkormányzat rendezvényeit ingyenesen látogathassák. Javaslom a munkaterv februári 
napirendi pontjait a városi rezsicsökkentés helyzetével, annak megvalósulásával 
kiegészíteni. Köszönöm szépen.  
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Köszönöm szépen. Dr. Sánta Sándor képviselő úr.  
 
Dr. Sánta Sándor, az Egyenlő Esély Bizottsága elnöke, települési képviselő: Tisztelt 
Polgármester Asszony! Tisztelt Képviselő-testület! Szeretném azt kérni, hogy tekintettel a 
probléma és a feladat nagyságára a Honvéd városrészben ígért rekonstrukció, terveinek 
elkészítése szerepeljen a munkatervünkben. Tucatjával vannak illegális lebontás alatt álló 
házak és mindennapi látvány, hogy patkányrajok szaladnak át egyik oldalról a másikra. Az 
emberek kihívnak és mutatják azokat a lyukakat, amelyeken keresztül bejárnak a 
patkányok. Hektár nagyságú épület magas gaztengerek voltak az elmúlt önkormányzat 
hibájából és ott a patkányok rendkívüli mértékben elszaporodtak. Ezt én eddig nem igen 
említettem, mert kimondani is szörnyűség, de higgyék el, hogy a valóság ennél még 
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rosszabb. Valamilyen formában, olyan formában, ahogy ez előterjesztő is írta, de azért 
jelenjen meg a munkatervben. Köszönöm szépen.  
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Nagyon szépen köszönöm képviselő úr. Toldi János 
képviselő úr még, parancsoljon.  
 
Toldi János, az Emberi Erőforrások Bizottsága elnöke, települési képviselő: 
Polgármester Asszony! Kedves Képviselőtársaim! Programunkban beszélgettünk a 
fásításról. Novemberi programunkban szerepel a környezet állapotának alakulásáról szóló 
tájékoztató. Ez elég ahhoz, hogy majd 1 év távlatában vagy jövő évben gondolkozzunk el, 
hogy milyen fásítási koncepciót próbálunk megoldani városunkban. Köszönöm szépen.  
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Nagyon szépen köszönöm. Tisztelt Képviselő Urak! 
Elsőként szavazzunk Dr. Török Miklós szakértői szerződésekről szóló munkatervet 
módosító javaslatáról!   
 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozza:  
 
 
458/2014. (XII.17.) MÖKT h. 
Tárgy: „Tájékoztató az önkormányzat által alkalmazott szakértők tevékenységéről, 
munkájuk hatékonyságáról” tárgyú napirend munkatervbe történő beépítése  
 

H A T Á R O Z A T 
 
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 2015. évi 
munkatervébe beépíti a „Tájékoztató az önkormányzat által alkalmazott szakértők 
tevékenységéről, munkájuk hatékonyságáról” tárgyú napirendi pontot.  
 
Erről értesítést kap:  

- Makó város polgármestere 
- Makó város jegyzője 

 
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Kérem szavazzunk Kovács Sándor képviselő úr 
által javasolt tájékoztatóról, mely a Hagymatikum fürdő működtetéséről szól arra 
vonatkozóan, hogy a kormánnyal milyen egyeztetéseket folytatunk az elkövetkezendő 
időszakban a városi fürdőn működtetéséről. Kérem, szavazzunk a javaslatról!  
 
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással a 
következő határozatot hozza:  
 
459/2014. (XII.17.) MÖKT h. 
Tárgy: „Tájékoztató a Hagymatikum fürdő átadás-átvételével kapcsolatban megkezdett 
tárgyalásokról” tárgyú napirend munkatervbe történő beépítése  
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H A T Á R O Z A T 

 
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 2015. évi 
munkatervébe beépíti a „Tájékoztató a Hagymatikum fürdő átadás-átvételével 
kapcsolatban megkezdett tárgyalásokról” tárgyú napirendi pontot.  
 
Erről értesítést kap:  

- Makó város polgármestere 
- Makó város jegyzője 

 
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Tájékoztatásul hadd mondjam el, hogy folyamatban 
van nemcsak a levélnek, magának a háttértanulmánynak is az elkészítése, amely alapján 
részletes egyeztetést folytatunk a kormánnyal a fürdő működtetését illetően és erről 
miután elkészül ez a háttértanulmány, erről a képviselő-testületet személyesen is fogom 
tájékoztatni. Dr. Hadik György képviselő úr módosító javaslatáról szavazzunk, ami a 
városi rezsicsökkentésre irányul. Szavazás előtt el kell mondjam, hogy természetesen ezek 
folyamatban vannak, hiszen minden egyes eddigi intézkedésünk, akár az adventi 
időszakban történt intézkedések, a piacra vonatkozó helypénzzel kapcsolatos intézkedések 
tükrözik ezt. Természetesen ettől függetlenül a munkatervbe én is javaslom, hogy jelen 
legyen. Kérem, hogy szavazzunk erről.  
 
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással a 
következő határozatot hozza:  
 
460/2014. (XII.17.) MÖKT h. 
Tárgy: „Tájékoztató a Makó Város Önkormányzatának Gazdasági Programja 2014-2019 
című polgármesteri program megvalósulásának jelenlegi állásáról” tárgyú napirend 
munkatervbe történő beépítése  
 

H A T Á R O Z A T 
 
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 2015. évi 
munkatervébe beépíti a „Tájékoztató a Makó Város Önkormányzatának Gazdasági 
Programja 2014-2019 című polgármesteri program megvalósulásának jelenlegi állásáról” 
tárgyú napirendi pontot.  
 
Erről értesítést kap:  

- Makó város polgármestere 
- Makó város jegyzője 

 
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Dr. Hadik Györgyé a szó.  
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Dr. Hadik György, az Ügyrendi, Pénzügyi, Közbeszerzési és Tulajdonosi Bizottság 
elnöke, települési képviselő: Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Testület! 
Természetesen folyamatban vannak azok az ügyek, amikről beszéltem, én egy beszámolót, 
egy összefoglalót kértem összesen. A határozati javaslatban február hangzott el kérésként, 
ugyanúgy a Makovecz téri, illetőleg a fürdővel kapcsolatban is, már februárban tárgyaljunk 
ezekről az ügyekről. Kérem, hogy így történjen megszavaztatása. Köszönöm.  
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Rendben van, köszönjük szépen. Köszönöm az 
észrevételt. Sánta Sándor módosító javaslatáról szavazzunk.  
 
A képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozat hozza:  
 
461/2014. (XII.17.) MÖKT h. 
Tárgy: „Tájékoztató a Honvéd városrészt érintő fejlesztésekről, „sáros utcák”” tárgyú 
napirend munkatervbe történő beépítése 
 
 

H A T Á R O Z A T 
 
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 2015. évi 
munkatervébe beépíti a „Tájékoztató a Honvéd városrészt érintő fejlesztésekről, „sáros 
utcák” tárgyú napirendi pontot.  
 
Erről értesítést kap:  

- Makó város polgármestere 
- Makó város jegyzője 

 
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Megkérem a Tisztelt Képviselő-testületet! Kérem, 
szavazzunk Toldi János fásítási programmal kapcsolatos módosító javaslatáról!  
 
A képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozza:  
 
462/2014. (XII.17.) MÖKT h. 
Tárgy: „Tájékoztató Makó város fásítási elképzeléseiről” tárgyú napirend munkatervbe 
történő beépítése 
 
 

H A T Á R O Z A T 
 
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 2015. évi 
munkatervébe beépíti a „Tájékoztató Makó város fásítási elképzeléseiről” tárgyú napirendi 
pontot.  
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Erről értesítést kap:  
- Makó város polgármestere 
- Makó város jegyzője 

 
 
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Tisztelt Képviselő-testületet! Kérem, szavazzunk 
arról, hogy Dr. Török Miklós módosító javaslatát a decemberi ülés napirendi pontjai közé 
felvegyük!  
 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 2 tartózkodással a 
következő határozatot hozza:  
 
463/2014. (XII.17.) MÖKT h. 
Tárgy: A „Tájékoztató az önkormányzat által alkalmazott szakértők tevékenységéről, 
munkájuk hatékonyságáról” tárgyú napirend 2015. évi munkaterv decemberi ülése 
napirendjei sorába történő beépítése 
 

H A T Á R O Z A T 
 
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 2015. évi 
munkatervébe a decemberi ülés napirendjei sorába építi be a „Tájékoztató az 
önkormányzat által alkalmazott szakértők tevékenységéről, munkájuk hatékonyságáról” 
tárgyú napirendi pontot.  
 
Erről értesítést kap:  

- Makó város polgármestere 
- Makó város jegyzője 

 
 
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Kovács Sándor képviselő úr módosító javaslata 
javaslom februárra beépíteni. Amennyiben a Tisztelt Képviselő-testület ezzel az 
időponttal egyetért, kérem, hogy szavazzunk róla.  
 
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozza:  
 
464/2014. (XII.17.) MÖKT h. 
Tárgy: A „Tájékoztató a Hagymatikum fürdő átadás-átvételével kapcsolatban megkezdett 
tárgyalásokról” tárgyú napirend 2015. évi munkaterv februári ülése napirendjei sorába 
történő beépítése 
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H A T Á R O Z A T 
 
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 2015. évi 
munkatervébe a februári ülés napirendjei sorába építi be a „Tájékoztató a Hagymatikum 
fürdő átadás-átvételével kapcsolatban megkezdett tárgyalásokról” tárgyú napirendi pontot.  
 
Erről értesítést kap:  

- Makó város polgármestere 
- Makó város jegyzője 

 
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Dr. Hadik György rezsicsökkentéssel kapcsolatos 
munkaterv módosító javaslatának időpontjára teszünk most javaslatot, szintén február 
hónapra. Amennyiben a Tisztelt Képviselő-testület ezt elfogadja, kérem szavazzunk róla.  
 
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással a 
következő határozatot hozza:  
 
465/2014. (XII.17.) MÖKT h. 
Tárgy: A „Tájékoztató a Makó Város Önkormányzatának Gazdasági Programja 2014-
2019 című polgármesteri program megvalósulásának jelenlegi állásáról” tárgyú napirend 
2015. évi munkaterv februári ülése napirendjei sorába történő beépítése 
 

H A T Á R O Z A T 
 
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 2015. évi 
munkatervébe a februári ülés napirendjei sorába építi be a „Tájékoztató a Makó Város 
Önkormányzatának Gazdasági Programja 2014-2019 című polgármesteri program 
megvalósulásának jelenlegi állásáról” tárgyú napirendi pontot.  
 
Erről értesítést kap:  

- Makó város polgármestere 
- Makó város jegyzője 

 
 
 
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Dr. Sánta Sándor képviselő úr módosító 
javaslatának az időpontjára teszünk javaslatot, április hónapra. Kérem, szavazzunk erről!  
 
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással a 
következő határozatot hozza:  
 
466/2014. (XII.17.) MÖKT h. 
Tárgy: A „Tájékoztató a Honvéd városrészt érintő fejlesztésekről, „sáros utcák”” tárgyú 
napirend 2015. évi munkaterv áprilisi ülése napirendjei sorába történő beépítése 
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H A T Á R O Z A T 
 
 
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 2015. évi 
munkatervébe a áprilisi ülés napirendjei sorába építi be a „Tájékoztató a Honvéd 
városrészt érintő fejlesztésekről, „sáros utcák”” tárgyú napirendi pontot.  
 
Erről értesítést kap:  

- Makó város polgármestere 
- Makó város jegyzője 

 
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Toldi János képviselő úr módosító javaslatát 
november hónapra javaslom beépíteni. Kérem, szavazzunk!  
 
A képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozza:  
 
467/2014. (XII.17.) MÖKT h. 
Tárgy: A „Tájékoztató Makó város fásítási elképzeléseiről” tárgyú napirend 2015. évi 
munkaterv novemberi ülése napirendjei sorába történő beépítése 
 

H A T Á R O Z A T 
 
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 2015. évi 
munkatervébe a novemberi ülés napirendjei sorába építi be a „Tájékoztató Makó város 
fásítási elképzeléseiről” tárgyú napirendi pontot.  
 
Erről értesítést kap:  

- Makó város polgármestere 
- Makó város jegyzője 

 
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Tisztelt Képviselő-testületet! Kérem., hogy a 2015. 
évi munkatervet a módosításaival együtt fogadjuk el. Kérem, hogy erről szavazzunk.  
 
A képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozza:  
 
468/2014. (XII.17.) MÖKT h. 
Tárgy: Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve. 
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H A T Á R O Z A T 
 
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Makó Város Önkormányzat Képviselő-
testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 21/2014. (X.30.) önkormányzati 
rendelet (továbbiakban: SZMSZ) 11. §-ban foglaltak alapján a melléklet szerinti 
tartalommal, valamint az elhangzott kiegészítésekkel együtt fogadja el Makó 
Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. évi munkatervét.  
 
A képviselő-testület felkéri Makó város polgármesterét, hogy a munkaterv közzétételéről 
az SZMSZ-ben foglaltak szerint gondoskodjon.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
A képviselő-testület a határozat végrehajtásáról tájékoztatást nem kér. 
 
Erről értesítést kap: 
- Makó város polgármestere 
- Makó város jegyzője  
- SZMSZ-ben meghatározottak  
- Irattár 
 
4. sz. előterjesztés 
Feb tagok választása a Makói Gyógyfürdő Kft-be és a Makói Városfejlesztő Kft-be 
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! Kedves Jelenlévők! A 
Makói Gyógyfürdő Kft. és a Makói Városfejlesztő Kft-ben felügyelő bizottsági tisztséggel 
van megbízva: Baranyi Sándor, Gáspár Sándor, Molnár László, dr. Siket István és Kiss 
Imréné. A felügyelő bizottsági tagok tisztsége mindkét kft-ben 2014. december 31. napján 
lejár. A Polgári Törvénykönyv 3:121. §-a alapján a felügyelőbizottság három tagból áll, 
melyben a törvényi minimum, a társaságok alapító okiratában 5 fő került kijelölésre. 
A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működtetéséről 
szóló törvény alapján a köztulajdonban álló gazdasági társaságnál felügyelőbizottság 
létrehozása kötelező. Javaslatot teszek, hogy a Makói Gyógyfürdő Kft. felügyelőbizottsági 
tisztségével bízzuk meg: Czirbus Gábort, Dr. Hadik Györgyöt, Kádár Józsefet, Kovács 
Sándort és Weszelyné Véghseő Henriett Máriát, míg a Makói Városfejlesztő Kft.-be: 
Czirbus Gábort, Gáspár Sándort, Kádár Józsefet, Kovács Sándort és Toldi János 
települési képviselőket 2015. január 1. napjától 2019. december 31. napjáig érvényes a 
megbízás. Tájékoztatásul el kell, hogy mondjam, hogy a FEB tagság díjazással nem jár 
együtt. Kérdés, észrevétel a javaslattétellel kapcsolatosan? Dr. Török Miklós képviselő úr 
parancsoljon.  
 
Dr. Török Miklós települési képviselő: Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Testület! 
Előző ciklusban is eléggé egyhangú volt a személyi összetétele a fürdő felügyelő 
bizottságnak. Én azt látom, hogy most is eléggé egyhangú lesz, nem biztos, hogy ez 
szerencsés. Az előző időszakban sem volt szerencsés, de most se szerencsés. Eléggé kész 
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tények elé vagyunk állítva, nem kerestek meg, hogy esetleg javaslatot tegyünk más 
személyre, de én ezt szóvá akartam tenni. Köszönöm szépen.  
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Köszönöm az észrevételét. Más kérdés, észrevétel 
ezzel kapcsolatban van-e?  
 
További 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 1 tartózkodással 
nélkül a következő határozatot hozza:  
 
469/2014. (XII.17.) MÖKT h. 
Tárgy: Makói Gyógyfürdő Kft. felügyelőbizottsága tagjainak megbízása 

 
H A T Á R O Z A T 

 
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Makói Gyógyfürdő Korlátolt 
Felelősségű Társaság (6900 Makó, Makovecz tér 6.) egyszemélyi alapítója és a 
tulajdonosi jogok gyakorlója Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:121. §-
a alapján - figyelemmel a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb 
működéséről 2009. évi CXXII. törvény 4. § (1) bekezdése - úgy határoz, hogy a Makói 
Gyógyfürdő Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsági tisztségével  
 

Czirbus Gábor 
6900 Makó, Széchenyi tér 14-16. 3/18. szám alatti, 

 
Dr. Hadik György 

6900 Makó, Arany J. u. 2. szám alatti,  
 

Kádár József  
6900 Makó, Szilágyi Dezső u. 26. szám alatti, 

 
Kovács Sándor 

6900 Makó, Barcsay u. 16. szám alatti,  
és  

Weszelyné Véghseő Henriett Mária 
6900 Makó, Apaffy u. 17/b. szám alatti  

 
lakosokat bízza meg 2015. január 1. napjától 2019. december 31. napjáig, és egyúttal 
felhatalmazza Makó város polgármesterét az alapítói döntés aláírására.  
 
Továbbá a képviselő-testület utasítja az ügyvezetőt, hogy a változás bejegyzése érdekében 
a szükséges intézkedéseket tegye meg.  
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Felelős: polgármester, ügyvezető  
Határidő: azonnal  
 
Erről értesítést kap:  
- Makó Város polgármestere  
- Makó Város jegyzője  
- Makói Gyógyfürdő Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője (6900 Makó, Makovecz 
tér 6.)  
- Makói Gyógyfürdő Kft. FEB tagjai 
- Irattár 
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Kérem, szavazzunk a 2. sz. határozati javaslatról! 
 
A képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozza:  
 
470/2014. (XII.17.) MÖKT h. 
Tárgy: Feb tagok választása a Makói Városfejlesztő Kft-be. 

 
H A T Á R O Z A T 

 
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Makói Városfejlesztő Korlátolt 
Felelősségű Társaság (6900 Makó, Széchenyi tér 22.) egyszemélyi alapítója és a 
tulajdonosi jogok gyakorlója Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:121. §-
a alapján - figyelemmel a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb 
működéséről 2009. évi CXXII. törvény 4. § (1) bekezdése - úgy határoz, hogy a Makói 
Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsági tisztségével  

 
Czirbus Gábor 

6900 Makó, Széchenyi tér 14-16. 3/18. szám alatti, 
 

Gáspár Sándor 
6900 Makó, Temesvári u. 2. szám alatti, 

 
Kádár József 

6900 Makó, Szilágyi Dezső u. 26. szám alatti, 
 

Kovács Sándor 
6900 Makó, Barcsay u. 16. szám alatti, 

és 
Toldi János 

6900 Makó, Liget u. 60. szám alatti 
 

lakosokat bízza meg 2015. január 1. napjától 2019. december 31. napjáig, és egyúttal 
felhatalmazza Makó város polgármesterét az alapítói döntés aláírására.  
 



 34 

Továbbá a képviselő-testület utasítja az ügyvezetőt, hogy a változás bejegyzése érdekében 
a szükséges intézkedéseket tegye meg.  
 
Felelős: polgármester, ügyvezető  
Határidő: azonnal  
 
Erről értesítést kap:  
- Makó Város polgármestere  
- Makó Város jegyzője  
- Makói Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője (6900 Makó, Széchenyi 
tér 22.)  
- Makói Városfejlesztő Kft. FEB tagjai 
- Irattár 
 
 
4/A sz. előterjesztés  
A 427/2014.(XI.26.)MÖKT számú határozat visszavonása, a ENI alapító 
okiratának módosítása 
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! Kedves Jelenlévők! A 
Képviselő-testület a 427/2014.(XI.26.) MÖKT határozatával döntött az Egyesített 
Népjóléti Intézmény  alapító okirat módosításáról a név, a székhely és a kormányzati 
funkciók változása miatt. Fenti határozattal elfogadott módosító okirat alapján került az 
alapító okirat módosításra.  A törzskönyvi nyilvántartást végző Magyar Államkincstár a 
módosított alapító okiratot nem jegyezte be, mivel abban nem került törlésre az 
intézmény gazdálkodási jogköre a hatályos jogszabályok alapján. A Magyar Államkincstár 
hiánypótló végzésében az említett határozat visszavonására és új módosító okirat 
beadására kötelezte ezért Makó Város Önkormányzatát. Kérdés, észrevétel ezzel 
kapcsolatban van-e?  
 
Kérdés, észrevétel nem hangzott el.  
 
11:18-kor Marosvári Attila, a civil kapcsolatok tanácsnoka, települési képviselő 
elhagyta az üléstermet. 
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Kérem, szavazzunk!  
 
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozza:  
 
471/2014. (XII.17.) MÖKT h. 
Tárgy: A 427/2014.(XI.26.)MÖKT számú határozat visszavonása, a ENI alapító 
okiratának módosítása. 

 
H A T Á R O Z A T 
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Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Egyesített 
Népjóléti Intézmény Alapító Okiratának módosításáról hozott 427/2014.(XI.26.) 
MÖKT számú határozatát visszavonja, ezzel egy időben hozott határozatával az 
intézmény alapító okiratát módosító okiratot 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.  
 
Továbbá felkéri Makó Város Önkormányzatának jegyzőjét, hogy az 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 
 
11:20-kor Marosvári Attila, a civil kapcsolatok tanácsnoka, települési képviselő 
visszaérkezett az ülésterembe.  
 
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Szünetet rendelek el.  
 
11:27-től 11: 49-ig SZÜNET 

 
 

5. sz. előterjesztés 
Köztemetőkre vonatkozó díjak éves felülvizsgálata 
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! Kedves Jelenlévők! 
Folytatjuk a képviselő-testületi ülésünket az 5. sz. előterjesztéssel. Makó Város 
Önkormányzatának a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  törvényben 
meghatározott feladata a köztemető fenntartása. Arra tekintettel, hogy az Önkormányzat 
tulajdonában nincsen köztemető, a törvény által előírt kötelezettségét a Görög Katolikus 
Egyház tulajdonában álló felekezeti temetőben teljesíti. Ezt a teljesítést oly módon, hogy a 
temető egy részét bérlet jogcímén átveszi. Makó Város Önkormányzatának a 
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köztemetőkről és a temetési helyekről szóló rendeletének mellékletei tartalmazzák a 
köztemetői díjakat, díjazásokat. A díjmértékeket évente felül kell vizsgálni. A Központi 
Statisztikai Hivatal adatközlése szerint a fogyasztói árak 12 havi változása 2013. évben 
2,1%, míg 2014. év január-október viszonylatában 0,3% volt. Ezen alacsony inflációs 
értékek tükrében a köztemetőre megállapított díjmértékek éves felülvizsgálata során azok 
megváltoztatása éppen ezért nem indokolt. Ezzel kapcsolatosan kérdés, észrevétel van-e?  
 
Kérdés, észrevétel nem hangzott el.  
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról!   
 
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozza:  
 
 
472/2014. (XII.17.) MÖKT h. 
Tárgy: Köztemetőkre vonatkozó díjak éves felülvizsgálata. 

 
H A T Á R O Z A T 

 
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 
1999. évi XLIII. törvény 40. § (2)-(3) bekezdéseiben foglaltak alapján a köztemetőkre 
vonatkozó díjak 2014. évi felülvizsgálata során, Makó Város Önkormányzatának a 
temetőkről és temetési helyekről szóló 8/2009. (III.26.) számú rendeletének mellékletében 
szereplő köztemetőkre vonatkozó díjakat a 2015. évre vonatkozóan változatlanul hagyja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Erről értesítést kap: 
- Makó Város Polgármestere 
- Makó Város Jegyzője 
- Polgármesteri Hivatal Hatósági Csoport 
- Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda 
- Irattár 
 
Kovács Sándor települési képviselő nem szavazott. 
 
6. sz. előterjesztés 
Maros-parti üdülőtelkek 2015. évi bérleti díjának megállapítása 
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! Makó Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete minden évben határozatban állapítja meg a Maros-
parti üdülő telkek bérleti díjait, a megközelíthetőségük szerinti besorolás alapján. A 
díjmértékek legutóbb 2013. évben kerültek aktualizálásra, ami miatt a 2015. évre nézve a 
bérleti díjak változtatására nincs szükség. Az előterjesztésben olvashatjuk magukat a 
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díjazásokat, a burkolt út melletti telekre vonatkozóan közbenső fekvésű telkek esetén 
belső fekvésű telkek esetén ez 329 Ft+áfa/m2/év, illetve 272 Ft+áfa/m2/év. A 2015. 
évben tehát az önkormányzat nem kívánja bevezetni az előterjesztésben olvasható korábbi 
20%-os emelést. Kérdés, észrevétel a javaslattal kapcsolatban van-e?  
 
Kérdés, észrevétel nem hangzott el.  
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról!   
 
A képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozza:  
 
473/2014. (XII.17.) MÖKT h. 
Tárgy: Maros-parti üdülőtelkek 2015. évi bérleti díjának megállapítása. 

 
H A T Á R O Z A T 

 
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva a Maros-
parti üdülőtelkek bérleti díját 2015. évre - a megközelíthetőség szerinti korábbi 
megkülönböztetés elvének érvényesítése mellett - nem változtatja meg, és az alábbiak 
szerint helybenhagyja: 
 

- burkolt út melletti telek esetén: 329,- Ft + ÁFA/m2 /év 
- közbenső fekvésű telek esetén: 295,- Ft + ÁFA/m2/év 
- belső fekvésű telek esetén: 272,- Ft + ÁFA/m2 /év. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester  
 
A határozat végrehajtásáról a Képviselő-testület tájékoztatást nem kér. 
 
Értesítést kap: 
- Makó város polgármestere 
- Makó város jegyzője 
- Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda 
- Polgármesteri Hivatal Vagyoncsoport 
- Irattár 
 
7. sz. előterjesztés 
Haszonbérleti díjak felülvizsgálata 2015. évre 
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! Kedves Jelenlévők! 
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete határozatban állapítja meg az 
önkormányzati tulajdonú mezőgazdasági hasznosítású földterületek bérleti díjait. A 
haszonbérleti díjak aktualizálására 2013. év végén került sor. Mivel a jelenlegi érvényesített 
haszonbérleti díjak megfelelnek a forgalmi szokásoknak, ezért nincs szükség a díjmértékek 
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megváltoztatására. Külterületre vonatkozóan 1.200,- Ft/Ak/év, zártkertre vonatkozóan 
1.200,- Ft/Ak/év, belterületre pedig 7,5,- Ft/m²-t jelent. Kérdés, észrevétel a határozati 
javaslattétellel kapcsolatosan van-e?  
 
Kérdés, észrevétel nem hangzott el.  
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról!   
 
A képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozza:  
 
474/2014. (XII.17.) MÖKT h. 
Tárgy: Haszonbérleti díjak felülvizsgálata 2015. évre. 

 
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 úgy határoz, 
hogy Makó Város Önkormányzata tulajdonában lévő mezőgazdasági földterületekre 
legfeljebb 5 év határozott időre, a rendezési terv szerint a kereskedelmi, szolgáltató, 
gazdasági vagy ipari övezetbe (Gszk, Ge) eső területeken határozatlan időre köt 
haszonbérleti szerződést. Elhanyagolt, műveletlen külterületi és belterületi 
ingatlanok esetében a bérlet első éve díjmentes, elhanyagolt, műveletlen zártkerti 
ingatlanok esetében a bérlet első 2 éve díjmentes. A bérleti díjakat nem változtatja 
meg, és az alábbiak szerint hagyja helyben 2015. évre vonatkozóan:  

 
Külterület: 1.200,- Ft/Ak/év 
Zártkert: 1.200,- Ft/Ak/év 
Belterület: 7,5,- Ft/m2 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
A Képviselő-testület a határozat végrehajtásáról tájékoztatást nem kér. 
 
Erről értesítést kap: 
- Makó város polgármestere 
- Makó város jegyzője 
- Polgármesteri Hivatal Vagyoncsoport 
- Irattár 
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8. sz. előterjesztés 
Helyi autóbusz-közlekedéssel kapcsolatos tájékoztató 
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! Kedves jelenlévők! A 
helyi autóbusz-közlekedéssel kapcsolatban a Tisza Volán Zrt-vel 2012. év végén lett 
közszolgáltatási szerződés megkötve, mely 2013. január 1. - 2017. december 31. közötti 
időszakra vonatkozik. A közszolgáltatási szerződés 3. számú melléklete tartalmazza a 
menetjegyek és bérletek árait, melyen a Tisza Volán Zrt. szolgáltató nem kíván változtatni 
2015. évre vonatkozóan, így a megkötött közszolgáltatási szerződést sem kell módosítani.  
Kérdés, észrevétel van-e?  
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Dr. Hadik György képviselő úr, parancsoljon. 
 
Dr. Hadik György, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke, települési képviselő: 
Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Képviselő-testület! Szeretném felhívni a figyelmet, 
hogy most már a negyedik olyan határozati javaslat hangzik el, amikor az önkormányzat az 
élhető városképben nem emel díjat. Nem fogja emelni a különböző költségeit az 
állampolgároknak. Én azt hiszem, hogy ez a mi ígéretünkkel korrelál. Erről beszéltünk, 
hogy szeretnénk olcsóbb önkormányzatot, olcsóbb működtetést, és azt, hogy minél 
kevesebbet kelljen az itt élő állampolgároknak fizetni. Köszönöm szépen. 
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Nagyon szépen köszönöm. Én is úgy gondolom, 
hogy a városi rezsicsökkentésnek a kategóriájában ez jelen lehet. Dr. Török Miklós 
képviselő úré a szó. 
 
Dr. Török Miklós, települési képviselő: Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester 
Asszony! Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Képviselő Úr! Én azt gondolom, hogyha az 
infláció olyan szintű, mint jelenleg, akkor nyilvánvalóan nem muszáj emelni. De az elmúlt 
években nem ilyen volt az infláció, tehát kénytelen volt a testület emelni. Én ezzel 
védeném meg az előző testületet. Köszönöm szépen. 
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Nagyon szépen köszönöm. Toldi János képviselő 
úr, parancsoljon.  
 
Toldi János, az Emberi Erőforrások Bizottsága elnöke: Tisztelt Polgármester Asszony, 
Képviselő Társaim! Mind a hivatal, mind pedig a testület vegye fel a jövőben a Tisza 
Volánnal a kapcsolatot, mert nekünk, mint hozzánk csatolt városrész, Makó-Rákos 
esetében sajnos elhangzott az ott lakóktól, hogy közlekedési gondjuk van és nem annyira 
inkább a tarifa miatt, hanem a két volán társaság, tehát a Körös Volán, valamint a Tisza 
Volánnal történő egyezkedés miatt is, mivel hogy a távolsági buszok is behozzák őket 
szívesen, de a két differencia miatt jó lenne felvennünk a tárgyalást. Köszönöm. 
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Köszönöm. Dr. Hadik György képviselő úré a szó, 
parancsoljon. 
 
Dr. Hadik György, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke, települési képviselő: 
Tisztelt Képviselő Társam! Lehetséges, hogy rosszul emlékszem, de én úgy emlékszem, 
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hogy az elmúlt években nem volt 30%-os infláció. Ugyanez a képviselő-testület viszont 
ekkora összeggel emelte a Maros-parti üdülőtelkeknek a bérleti díját. Ennyit az inflációról. 
Köszönöm. 
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Köszönjük az észrevételt. Zeitler Ádám képviselő 
úr, parancsoljon! 
 
Zeitler Ádám, települési képviselő: Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselő-testület! 
Tisztelt Polgármester Asszony! A Tisza Volánnal kapcsolatban több minden szóba került. 
Én nem a helyi közlekedést érintően szeretnék ehhez hozzászólni, hanem Makó és Szeged 
között járó járatokkal kapcsolatban van némi hozzáfűzni valóm. Nem tudom, hogy a 
képviselő-testületből rajtam kívül más használják-e még a Tisza Volánnak a szolgáltatását, 
én ugyanis egyetemistaként minden hétköznap ezt igénybe veszem, és nem mehetünk el 
amellett szó nélkül, hogy a busznak a minősége, illetve az a szolgáltatás, amit bizonyos 
esetekben a Tisza Volán nyújt, az nem éri el a megfelelő minőséget. 4 és 5 óra között 
Makó felé közlekedő buszokon óriási tömeg van, az, hogy a buszokat nem sikerül 
megfelelő minőségben takarítani, illetve a levegőnek a minősége a buszon nem megfelelő, 
elég gyakran előfordul, hogy büdös van a buszon, ez úgy gondolom, hogy ez nem 
elfogadható a sok pozitívum mellett. Szintén jelezték az irányomba, hogy a Mars térről 
indulnak a járatok Makó felé, elég sokan közlekednek Makó irányába Budapestről 
vonattal, emiatt az indóház térről több járat volna szükséges, hogy ne kelljen Szegeden 
keresztülverekednie magát az embernek a Mars térig. Másik dolog, ami szintén 
tapasztalható, hogyha az ember felül egy Makó és Szeged közötti járatra, hogy ami nem 
expressz járat, tehát bemegy a falvakba is, az gyakran olyan lassan közlekedik, akadályozza 
a közlekedést is, valamint a menetrend módosítása nagyon fontos lenne, hogy megfelelő 
sebességgel közlekedjenek ezek a járatok. Szintén, hogyha a tömegközlekedésnél 
maradunk, a héten vagy a múlt héten került az a híradásunkba, hogy 4%-kal csökkennek a 
MÁV-nak a járatszámai, és én azzal kapcsolatban érdeklődnék a polgármester asszonynál, 
hogy Makónak még van egyetlen egy Makón keresztül közlekedő járata, ami  Újszegedre 
tart, Makón keresztül, Mezőhegyes irányából. Ez korábban is veszélyben volt már. Az a 
kérdésem, hogy a polgármester asszony tud-e arról, hogy ez most veszélyben forog, de 
benne van ebben a 4%-ban, vagy ha nincsen erről információja, akkor tud-e valamit 
ebben tenni? Köszönöm szépen. 
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Nagyon szépen köszönöm. tisztelt képviselő úr! 
Természetesen a felvetése abszolút jogos, bár én magam valóban nem járok Makó-Szeged 
között járatos buszjárattal, hiszen a munkám ide köt elsődlegesen Makó városához, de a 
gyermekem, aki szintén Szegeden tanul, ő is igénybe veszi a Tisza Volánnak a 
szolgáltatását. A minőség megtartására vonatkozóan teljesen jogosnak tartom a felvetést, 
de ez nem az önkormányzatnak a kompetenciája, de természetesen a Tisza Volán Zrt. felé 
ezt jelezni fogjuk. És a 4%-ra vonatkozóan pedig ez a járat jelenleg nincs benne erre 
vonatkozó kérdésre válaszolva. Kérdés, észrevétel van-e?  
 
Kérdés nem hangzott el. 
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Kérem, szavazzunk a tájékoztatóról! 
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A képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozza:  
 
475/2014. (XII.17.) MÖKT h. 
Tárgy: Helyi autóbusz-közlekedéssel kapcsolatos tájékoztató 
 

H A T Á R O Z A T 
 
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi autóbusz-közlekedéssel 
kapcsolatos tájékoztatót megtárgyalta és elfogadja. 
 
Erről értesítést kap: 
- Makó város polgármestere 
- Makó város jegyzője 
- Polgármesteri Hivatal Hatósági Csoport  
- Irattár 
 
 
 
9. sz. előterjesztés 
Tájékoztató a jegyző teljesítményértékeléséről és a 2015. évre kitűzött célokról 
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! A közszolgálati 
tisztségviselőkről szóló törvény 130. §-a értelmében a köztisztviselő munkateljesítményét a 
munkáltatói jogkör gyakorlója mérlegelési jogkörben írásban értékeli. A jegyző esetében a 
polgármester állapítja meg a teljesítménykövetelményeket, értékeli a teljesítményt, és az 
értékelésről tájékoztatja a Képviselő-testületet.  Az előterjesztés tartalmazza a 
Polgármesteri Hivatal  köztisztviselőinek  teljesítmény értékeléséhez meghatározott, 
kiemelt célok közül a jegyző vonatkozásában 2015. évre meghatározott feladatokat is.  
Kérdés, észrevétel van-e?  
 
Kérdés nem hangzott el.  
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Kérem, szavazzunk a tájékoztatóról! 
 
A képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozza:  
 
476/2014. (XII.17.) MÖKT h. 
Tárgy: Tájékoztató a jegyző teljesítményértékeléséről és a 2015. évre kitűzött célokról 

H A T Á R O Z A T 
 
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyző teljesítményértékeléséről és a 
2015. évre kitűzött célokról szóló tájékoztatót megtárgyalta és elfogadja. 
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Erről értesítést kap: 
- Makó város polgármestere 
- Makó város jegyzője 
- Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda  
- Irattár 
 
 
10. sz. előterjesztés 
Köztisztviselők teljesítményértékelési céljainak kitűzése 
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: A közszolgálati tisztségviselőkről szóló  törvény 
130. §-a értelmében a köztisztviselő munkateljesítményét a munkáltatói jogkör gyakorlója 
mérlegelési jogkörében eljárva írásban értékeli. Az értékelés a munkakör és a közigazgatási 
szerv stratégiai jelentőségű, kiemelt céljainak figyelembevételével meghatározott 
teljesítménykövetelmények alapján történik. Helyi önkormányzat esetében célszerű, hogy 
a teljesítménykövetelmények alapját képező kiemelt célokról a képviselő-testület döntsön.  
Ezeket a kiemelt célokat olvashatták a tisztelt képviselő-testület tagjai az előterjesztésben. 
A teljesítményértékelési célokat és a feladatokat úgy kell meghatározni, hogy azok az egyes 
köztisztviselőkre – a jegyző által – lebontva, egyéni teljesítménykövetelményként számon 
kérhetőek, mérhetőek legyenek az egyéni teljesítményértékelést végző vezető számára és 
szolgáljon alapul a köztisztviselő rendszeres minősítésének. A 2015. évi szakterületenként 
aktualizált kiemelt célokat a melléklet tartalmazza. Kérdés, észrevétel van-e?  
 
Kérdés nem hangzott el. 
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról!  
 
A képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozza:  
 
477/2014. (XII.17.) MÖKT h. 
Tárgy: Köztisztviselők teljesítményértékelési céljainak kitűzése. 

 
H A T Á R O Z A T 

 
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztségviselőkről szóló 
2011. évi CXCIX. törvény 130. §-ában foglalt jogkörében eljárva a Makói Polgármesteri 
Hivatal köztisztviselői vonatkozásában a teljesítménykövetelmények alapját 
képező, 2015. évre megállapított kiemelt célokat a mellékletben foglaltak szerint 
állapítja meg. 
 
A képviselő-testület felkéri Makó város jegyzőjét, hogy a köztisztviselők egyéni 
teljesítménykövetelményeit a mellékletben rögzített célok alapján határozza meg.  
 
Felelős: jegyző 
Határidő: 2015. január 31. 
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Erről értesítést kap: 
- Makó város polgármestere 
- Makó város jegyzője 
- Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda - munkaügyi előadó 
- Irattár 
 
11. sz. előterjesztés 
Belső Ellenőrzés tervezése, 2015. évi belső ellenőrzési terv 
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: A belső ellenőrzés a 2015. évi munkatervét 
kockázatfelmérés és kockázatelemzés alapján készítette el, mely során figyelembe vette az 
ÁSZ által korábban lefolytatott vizsgálatok javaslatait, és az előző évek ellenőrzési 
tapasztalatait. A belső ellenőrzés fókuszában a vagyonnal, vagyonvédelemmel kapcsolatos 
folyamatok ellenőrzése került előtérbe, mint pl.: leltározás és leltárkészítési tevékenység 
végrehajtása, készpénzkezelés rendjének ellenőrzése az önkormányzat többségi 
tulajdonában lévő korlátozott felelősségű társaságoknál, valamint a nemzetiségi 
önkormányzatoknál egyaránt elvégzésre kerültek ezek a belső ellenőrzési vizsgálatok. 
Természetesen megköszönöm a Belső Ellenőrzési Csoport munkáját. 
 
Kérdés, észrevétel van-e?  
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Dr. Török Miklós képviselő úré a szó.  
 
Dr. Török Miklós, települési képviselő: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Polgármester 
Asszony! Tisztelt Képviselő-testület! A beszámolóban egy táblázatot láttunk arról, hogy 
mit végzett a belső ellenőrzés. Igazából az, hogy milyen megállapításai voltak, az nem volt 
ebből kiolvasható. Legalábbis számomra. Az lenne a kérésem, hogyha legközelebb készítik 
a beszámolót a jövő évben, akkor legalább, ha nem is konkrétan megnevezve a 
problémákat, de a problémák jellegét írják le benne. Köszönöm szépen.  
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Köszönjük szépen. Megkérem a hivatal részéről 
Kalmár Endre urat, hogy tájékoztasson bennünket. 
 
Kalmár Endre, a Belső Ellenőrzési Csoport vezetője: Tisztelt Polgármester Asszony! 
Tisztelt Képviselő-testület! Most tervezésről van szó. A tervezésbe nincsenek javaslatok. 
A beszámoló áprilisban, vagy zárszámadással egyidejűleg lesz benyújtva, ott lehet olvasni 
majd a javaslatokat, megállapításokat, a pontosabbakat, akkor majd értesülnek róla. De ez 
tervezés. 
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Nagyon szépen köszönöm. Akkor javaslattétellel 
kapcsolatban március hónapot illetően. Kérdés, észrevétel van-e?  
 
Kérdés nem hangzott el. 
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról!  
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A képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozza:  
 
478/2014. (XII.17.) MÖKT h. 
Tárgy: Belső Ellenőrzés tervezése, 2015. évi belső ellenőrzési terv. 

 
H A T Á R O Z A T 

 
A Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § alapján biztosított 
jogkörében az önkormányzat és költségvetési szerveik, valamint a külső szervek – 
kedvezményezett szervezetek, továbbá a helyi önkormányzat többségi irányítást biztosító 
befolyása alatt működő társaságok gazdálkodásának – tervezett ellenőrzésére összeállított 
2015. évi ellenőrzési tervet az 1-6. sz. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.  
 
Felelős: jegyző 
Határidő: az ellenőrzési tervben foglaltak szerint  
 
A képviselő-testület a határozat végrehajtásáról tájékoztatást nem kér. 
 
Erről értesítést kap: 
- Makó Város Polgármestere 
- Makó Város Jegyzője 
- Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály 
- Belső ellenőrzési vezető 
- Irattár 
 
12. sz. előterjesztés 
Beszámoló Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány 2014. évi tevékenységéről 
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Engedjék meg, hogy ezúton köszönjem meg 
Oravecz Károlynak a Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány Kuratóriuma elnökének, 
hogy megtisztelt bennünket jelenlétével. A Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány Makó 
város fejlődése folyamatos elősegítésének, a város területén jelentkező közszolgáltatási 
feladatokban való közreműködés biztosításának, valamint a makói polgárok városszerető 
közérzete kialakításának célul tűzésével jött létre. Az államháztartásról szóló 1992. évi 
XXXVIII. (38) törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi 
LXV. (65) törvény 1. § (2) bekezdés alapján a közalapítvány alapító okiratban megjelölt 
kezelő szerve  a közalapítvány működéséről az alapítónak évente beszámolni és 
gazdálkodásának legfontosabb adatait nyilvánosságra hozni köteles. Ezeket a 
gazdálkodási, illetve beszámolási kötelezettségeket tanulmányozhatták a tisztelt 
képviselők az előterjesztésben. A részletes beszámolót a melléklet tartalmazza. 
 
Kérdés, észrevétel van-e?  
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Farkas Éva Erzsébet polgármester: Dr. Török Miklós képviselő úr, parancsoljon. 
 
Dr. Török Miklós, települési képviselő: Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester 
Asszony! Tisztelt Képviselő-testület! A beszámoló mellékletében szó van a Makovecz 
szoborról. Az interneten figyelve ez nagyon nagy vitákat váltott ki ez a fej nélküli szárnyas 
alakot ábrázoló alkotás. Sokan berzenkednek tőle. Én megmondom őszintén érdekesnek 
találom. Nekem sem annyira esztétikusnak tetszik, de megfontolandó azért ennek a 
létrehozása. Azon gondolkoztam el, hogy egy városnak lehet egy furcsa jelképe is. Lehet, 
hogy egy befejezetlen műnek tűnik ez a dolog, mint ahogy az élete is tulajdonképpen egy 
befejezetlen mű. Az volt a másik példa erre, hogy biztos a brüsszeliek elgondolkoztak 
azon, vagy vitatkoztak, hogy a pisilő kisfiút, azt lehet-e mondjuk egy város jelképének 
tekinteni. De az évszázadok során azzá vált. Gondolkozzunk rajta, hogy esetleg egy fej 
nélküli szárny is lehet a városnak a jelképe. Köszönöm szépen. 
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Nagyon szépen köszönöm. Kovács Sándor 
képviselő úr, parancsoljon. 
 
Kovács Sándor, a Makovecz Imre Bizottság elnöke, települési képviselő: Köszönöm 
a szót. Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Képviselő-testület! A bizottsági ülésünkön 
elég hosszadalmasan beszéltünk ennek a szobornak, illetve a Makovecz emlékhely 
kérdésköréről, és nagyon nagy segítségünkre volt a bizottsági ülésen Csernyus Lőrinc úr, 
városi megbízott főépítész, és a Makovecz munkák örököse, hogy így mondjam, és 
szakmailag teljes körű tájékoztatást adott nekünk azon a bizottsági ülésen ennek a 
szobornak a tervezéséről, az elfogadásáról. És engem is bizonyos mértékben eltérített az 
eredeti álláspontomtól, mint mondtam is, hogy én sem voltam elragadtatva attól a gipsz 
szobortól, ami ki volt téve a fürdő elé, de teljesen szakmai megvilágításban elmagyarázta a 
jelenlévőknek, amit sajnos most itt nem tud ő megtenni. Bár én nagyon örültem volna 
neki, ha a város közvéleménye előtt meg tudja ismételni ezt az álláspontját, ami nagyban 
befolyásolhatta volna azt az ominózus közvéleményi hangulatot, hogy lehet ezt másképp 
is szemlélni esetleg. Amint el fog készülni a végleges szobor, és én úgy gondolom, 
valamilyen úton-módon sort kellene keríteni, hogy a főépítész úr szakvéleménye 
megjelenhessen a közvélemény előtt, hogy további felesleges viták elkerülése végett meg 
tudjuk indokolni kellően, és megtalálni a szobornak a végleges helyét. Köszönöm szépen. 
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Nagyon szépen köszönöm képviselő úr. 
Tájékoztatásul had mondjam el a tisztelt képviselő-testületnek, illetve a jelenlévőknek, 
hogy több alkalommal egyeztettünk valóban a Makovecz emlékhely kialakításával 
kapcsolatosan, és az említett szobor megvalósításával kapcsolatosan. Maga a kuratórium 
az emlékbizottság javaslatát fogadta el a szobor elkészítésével kapcsolatosan, amelyet ugye 
az előterjesztésben olvashattak is a tisztelt képviselő-testület tagjai, hogy Szeged-Csanád 
Egyházmegye, a Bonex Építőipari Kft., és Makó Város Önkormányzata közösen fogott 
ebben az ügyben össze. Több alkalommal egyeztettem Makovecz Mariennével, Makovecz 
Imre özvegyével, illetve természetesen a főépítész úrral, ezzel kapcsolatban. A vitával 
kapcsolatban Dr. Török Miklós képviselő úr felvetésére reagálva, én úgy gondolom, hogy 
maga a Facebook nem az a mérvadó fórum, hogyha lehet így mondani, az a 93, vagy 96 
nemleges, vagy ellenzéki hang, amely a Makovecz emlékhellyel kapcsolatosan jelent meg. 
Hangsúlyoznom kell azt, hogy a szobrot nem önmagában kell tekinteni, hanem az 
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emlékhely részeként. És talán úgy gondolom, hogy az elmúlt időszakban, éppen a 
választási időszaknak köszönhetően pont nem maga az emlékhely kapott hangsúlyt, 
hanem maga ez a szobor, amiről beszélünk. Természetesen a szobor kivitelezése,az erről 
való söntés már megtörtént az előző testület révén, ebben mi változtatni már nem tudunk. 
Az új képviselő-testületnek úgy gondolom, hogy az lesz a meghatározó tevékenysége és 
döntése az emlékhely kapcán, hogy méltó emlékhelyet hozzon létre, és abban el tudja 
helyezni ezt a szobrot. Az elkövetkezendő időszakra vonatkozóan megegyeztünk magával 
az emlékbizottság tagjaival, illetve főépítész úr ígéretet tett arra, Makovecz Marianne 
személyében együtt, hogy promóciós anyagot fog készíteni magának az emlékhelynek a 
megvalósításával kapcsolatban, illetve a szoborral kapcsolatosan, amelyet a makói 
polgárok felé el fogunk juttatni. Úgy gondolom, hogy teljes körű tájékoztatást fognak 
kapni a makói polgárok. Sajnálom azt, hogy a hagyatéknak a része ily módon sérül, hogy 
egy választási kampánynak lett a része, és ez miatt nem kapott, Makó város polgárai nem 
kaptak széles körű tájékoztatást, és ez vihette el magát ezt az egész kommunikációs irányt 
egy negatív irányba. Én úgy gondolom, hogy ez abszolút sajnos a kampánynak tudható be. 
De nagyon szépen köszönöm az észrevételt. És akkor gondolom még ezzel kapcsolatban 
Dr. Török Miklós képviselő úr, parancsoljon. 
 
Dr. Török Miklós, települési képviselő: Talán félreérthető voltam. Én azt mondom, 
hogy támogatom az ötletet, mert egy meghökkentő alkotásról van szó, és lehet, hogy ez 
később jelképpé válik. Nem tudhatjuk, hogy a jövő mit fog mondani erről az alkotásról. 
Ezt majd a jövő eldönti. 100 év múlva bebizonyosodik, hogy ez egy alkalmas alkotás volt, 
vagy majd valahol megtaláljuk valamelyik szoborparkban. Köszönöm szépen.  
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Nagyon szépen köszönöm. Dr. Sánta Sándor 
képviselő úré a szó. 
 
Dr. Sánta Sándor, az Egyenlő Esély Bizottság elnöke: Én Dr. Török Miklós képviselő 
úrnak a második hozzászólásával értek egyet, meg is akartam kérdezni az első 
hozzászólása után, hogy mit kifogásol. Feltehetően az, hogy nincs feje. Ezzel kapcsolatban 
ugye mondanám, hogy az nem egy élő személy, hanem egy szobor. Köszönöm. 
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Nagyon szépen köszönöm képviselő úr. Köszönöm 
szépen a hozzászólásokat és az észrevételeket. Toldi János képviselő úré a szó. 
 
Toldi János, az Emberi Erőforrások Bizottsága elnöke: Köszönöm polgármester 
asszony. A szobornak, vagy köztéri alkotásnak funkciója is van. Emlékeztetőül egyből 
kiemelem az öcsi szobrot, amit a gyerekek nagy előszeretettel ásznak meg, ugrálnak, 
simogatják és ehhez hasonló. Van a másik példánk is, amit nem régen adtunk át, Fátyol 
cigány prímásunknak a szobra, mellette a szék, ami egy turisztikai jellegzetesség, és egy 
város dicsőségét ábrázoló köztéri szobrot állítottunk. Én is hallottam a főépítészünktől, 
hogy ez a műalkotás valójában egy fotel, aminek azért nincs feje, mert a fotelnek csak két 
szárnya van, a támaszték, a kéztámasztója, és ebbe bele lehet ülni. Ezért egyetértek 
Kovács Sándor képviselő társammal, hogy ez hiányzik, hogy ezt a közvéleménybe 
bevisszük, vagy írásban, vagy TV nyilatkozatokban, interjúkban, és teljesen megváltozik a 
város véleménye és a Facebook szavazók száma. Köszönöm. 
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Farkas Éva Erzsébet polgármester: Nagyon szépen köszönöm tisztelt képviselő úr. A 
bizottsággal való egyeztetést követően megállapodtunk abban, hogy magáról a Makovecz 
emlékhelyről promóciós anyag készül el a megvalósításra való emlékhelyről promóciós 
anyag fog készülni, amelyet minden makóihoz el fogunk juttatni. Más kérdés, észrevétel 
ezzel kapcsolatosan?  
  
Kérdés nem hangzott el.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról!  
 
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal  és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozza:  
 
479/2014. (XII.17.) MÖKT h. 
Tárgy: Beszámoló Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány 2014. évi tevékenységéről. 
 

H A T Á R O Z A T 
 
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Makó Város Fejlődéséért 
Közalapítvány 2014. évben végzett tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 
 
Erről értesítést kap: 
- Makó város polgármestere 
- Makó város jegyzője 
- Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda 
- Irattár 
 
13. sz. előterjesztés 
Beszámoló Luczay Aurélné Kiss Aranka Közalapítvány 2014. évi tevékenységéről 
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Nagy tisztelettel köszöntöm az ülésen jelenlévő 
Mátó Erzsébetet, a Luczay Aurélné Kiss Aranka Közalapítvány Kuratóriumának elnökét. 
Megköszönöm, hogy megtisztelt bennünket a jelenlétével. A közalapítvány végrendelettel 
Makó Város Önkormányzata által megöröklött vagyon értékesítése után jött létre, 
mégpedig az alapító szándékai szerint. Az így létrehozott Közalapítvány kizárólag vagyona 
kamatait használhatja fel 1/2-1/2 részben az alapító okiratban megjelölt általános iskola 
támogatására, illetve szociális otthon lakóinak ápolására, gondozására, életkörülményeik 
jobbá tételére.  A részletes beszámolót a melléklet tartalmazza, amelyet a tisztelt képviselő-
testület tanulmányozhatott. Az alapítvány, mint olvashattuk, biztosítja a Makói Szent 
István Katolikus Egyházi Iskola támogatása működéséhez szükséges tárgyi feltételeket, az 
egyházi iskolában tanulók ösztöndíjjal való ösztönzése, kiemelkedő tanulmányi eredmény 
elérésében, illetve a Makói Maros-menti Idősek Otthonában élők életkörülményeinek 
javítását. Kérdés, észrevétel van-e?  
 
Kérdés nem hangzott el. 
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Farkas Éva Erzsébet polgármester: Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról!  
 
A képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozza:  
 
480/2014. (XII.17.) MÖKT h. 
Tárgy: Beszámoló Luczay Aurélné Kiss Aranka Közalapítvány 2014. évi tevékenységéről. 

 
H A T Á R O Z A T 

 
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Luczay Aurélné Kiss Aranka 
Közalapítvány 2014. évben végzett tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 
 
Erről értesítést kap: 
- Makó város polgármestere 
- Makó város jegyzője 
- Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda 
- Irattár 
 
 
14. sz. előterjesztés 
Beszámoló a Makó és Térsége Egészséges Környezetéért Közalapítvány 2014. 
évben végzett tevékenyégéről 
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Nagy tisztelettel köszöntöm az ülésünkön jelenlévő 
Sarró Ferencet, a Makó és Térsége Egészséges Környezetéért Közalapítvány Kuratóriumi 
elnökét, és köszönöm, hogy megtisztelt bennünket jelenlétével. Makó és Térsége 
Egészséges Környezetéért Közalapítványt  az alapító   települési önkormányzatok hozták 
létre, tevékenysége elsősorban a szennyvízberuházás megvalósításának támogatásában 
valósult meg. Makó városában a szennyvízcsatornázás befejeződött, így a közalapítvány 
közfeladat iránti szükséglete megszűnt. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
határozattal döntött arról, hogy a közalapítvány végelszámolással történő megszüntetése 
ügyében a további intézkedéseket a kuratórium elnökével együttműködve szükséges 
megtenni. A közalapítvány  beszámolóját a melléklet tartalmazza. Kérdés, észrevétel van-
e?  
 
Kérdés nem hangzott el. 
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról!  
 
A képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozza:  
 
481/2014. (XII.17.) MÖKT h. 
Tárgy: Beszámoló a Makó és Térsége Egészséges Környezetéért Közalapítvány 2014. 
évben végzett tevékenyégéről. 
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H A T Á R O Z A T 

 
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Makó és Térsége Egészséges 
Környezetéért Közalapítvány 2014. évben végzett tevékenységéről szóló beszámolót 
elfogadja. 
 
Erről értesítést kap: 
- Makó város polgármestere 
- Makó város jegyzője 
- Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda 
- Irattár 
 
 
15. sz. előterjesztés 
Makói Települési Értéktár Bizottság II. félévi beszámolója 
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Képviselőként is jelen van körünkben Marosvári 
Attila, a Makói Települési Értéktár Bizottságának elnöke. Ezúton is tisztelettel 
köszöntöm. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. évben létrehozta a 
Makói Települési Értéktár Bizottságot, továbbá elfogadta a bizottság Szervezeti és 
Működési Szabályzatát. 2014. évben 66 darab helyi érték került felvételre, melyek a 
new.mako.hu/mako-ertektara honlapon megtekinthetőek. A Szervezeti és Működési 
Szabályzat alapján a bizottság évi két alkalommal köteles működéséről beszámolni. A 
beszámolót a melléklet tartalmazza. 
 
Kérdés, észrevétel van-e?  
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Dr. Török Miklós képviselő úr, parancsoljon. 
 
Dr. Török Miklós, települési képviselő: Csak egy javaslatom lenne. Megnéztem az 
interneten, hogy mik tartoznak ehhez, és például a Molnár fecske telep tartozik ebbe bele, 
de a makóiak szinte nem is tudnak erről. Jó lenne arra is esetleg költeni, hogy ezt apró 
táblákkal, vagy nagyobb táblákkal megjelölni ezeket a helyeket, építményeket, amelyek 
jellegzetesek Makón. Erre érdemes lenne áldozni, hogy a turisták, illetve a makóiak is 
tudják, hogy mik azok az étékek, amiket ez a társulat fontosnak tart. Köszönöm szépen. 
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Köszönöm szépen a javaslattételt. Igen, a 
beszámolóban olvashatjuk, hogy jelenleg is van két javaslat, ami vár elbírálásra, a Makói 
Magasszálló Keringő, és a Makói Széchenyi tér „kakastaréj” formájú építészeti 
különlegessége. Marosvári Attila képviselő úré a szó. 
 
Marosvári Attila, a civil kapcsolatok tanácsnoka, települési képviselő: Köszönöm 
szépen. Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Képviselő-testület! Áprilisban döntött a 
képviselő-testület arról, hogy létrehozza a települési értéktár bizottságot, és ahogy 
polgármester asszony is elmondta, 66 települési értéket azonosítottunk Makón. Azt 
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gondolom, ha valaki megnézi a Csongrád megyei értéktárat, akkor látni fogja, hogy Makón 
keletkezett, Makón azonosítottuk a legtöbb települési értéket és a legtöbb javaslat a 
megyei értéktárba is a bizottságunk munkája révén Makóról érkezett be. A bizottság 
összetételét a képviselő-testület szigorúan szakmai alapon és nem politikai alapon hozta 
létre. A tagok összetétele, azt gondolom, hogy mindenki számára jól mutatja, én magam 
sem alpolgármesterként, hanem történészként kerültem ennek a bizottságnak az élére. 
Ugyanakkor tisztában vagyok azzal, hogy a jelenlegi városvezetés más személy összetételű, 
legalábbis vezetését tekintve más személyben gondolkodó értéktár bizottságot képzel el a 
jövőre vonatkoztatva. Emiatt polgármester asszonnyal való személyes beszélgetésem 
alapján is megkönnyítendő a döntést, és megelőzendő egy kicsit méltatlan visszahívási 
procedúrát, jelen testületi ülésen a nyilvánosság előtt az értéktár bizottság vezetéséről 
lemondok. Köszönöm szépen a bizottság tagjainak azt a munkát, amit az elmúlt 
hónapokban a város érdekében a város értékeinek megőrzése érdekében végeztek és sok 
sikert kívánok a következő értéktár munkájához. Köszönöm szépen. 
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Nagyon szépen köszönöm képviselő úr, és engedje 
meg, hogy mindannyiunk nevében megköszönjem bizottsági elnökként eddig elvégzett 
munkáját. Nagyon szépen köszönöm. Kérdés, észrevétel van-e?  
 
Kérdés, észrevétel nem hangzott el. 
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról!  
 
A képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozza:  
 
482/2014. (XII.17.) MÖKT h. 
Tárgy: Makói Települési Értéktár Bizottság II. félévi beszámolója. 

 
H A T Á R O Z A T 

 
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a magyar nemzeti 
értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény, valamint a magyar 
nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet 
alapján létrehozott Makói Települési Értéktár Bizottság II. félévi beszámolóját a 
melléklet szerinti tartalommal elfogadja.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
Erről értesítést kap: 
- Makó város polgármestere 
- Makó város alpolgármestere 
- Makó város jegyzője 
- Polgármesteri Hivatal Titkárság 
- a Bizottság tagjai 
- irattár 
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16. sz. előterjesztés 
Alföldvíz Zrt.-vel kötött bérleti-üzemeltetési szerződés módosítása 
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! kKedves jelenlévők! 
Közműfejlesztési hozzájárulást korábban vízi-közmű szolgáltató szedte be, a módosítást 
követően a kivetésre és beszedésre az ellátásért felelős önkormányzat  jogosult. A 
víztornyon elhelyezett antennákra az Alföldvíz Zrt új bérleti szerződéseket köthet, az újak 
elhelyezéséhez pedig a korábbinál több városérdeket szolgáló feltételnek kell megfelelnie. 
Továbbá a havaria munkák utáni költségszámítás szabályai akként kerülnek pontosításra, 
hogy az elvégzett munkálatok ellenértékét a víziközmű-szolgáltató a mindenkor hatályos 
árjegyzéke alapján jogosult,  a naptári félévet követő hónaptól, 90 napra szóló fizetési 
határidővel az Ellátásért Felelős felé leszámlázni, árjegyzéki besorolása alapján annak 
hiányában  pedig a teljes önköltség+3%-os árrést tartalmazó árán. A részleteket az 
előterjesztésben olvashatták ezzel kapcsolatosan a tisztelt képviselők. Az Alföldvíz Zrt.-
vel közösen, mint már említettük testületi ülés elején, az Alföldvíz Zrt.-vel fogunk 
pénteken sajtótájékoztatót tartani még a további részletekről. Kérdés, észrevétel van-e?  
 
Kérdés nem hangzott el. 
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról!  
 
A képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozza:  
 
483/2014. (XII.17.) MÖKT h. 
Tárgy: Alföldvíz Zrt.-vel kötött bérleti-üzemeltetési szerződés módosítása. 

 
H A T Á R O Z A T 

 
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. 
évi CCIX. törvényben, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 107. §-ban biztosított tulajdonosi jogkörében eljárva, valamint Makó 
Város Önkormányzata vagyonáról a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról 
szóló 11/2003. (III.26.) Makó ör. 17. § (1)-(2) bekezdése alapján akként dönt, hogy az 
Alföldvíz Zrt.-vel (5600 Békéscsaba, Dobozi út. 5. cégjegyzékszám: 04-10-001580) 2013. 
május 30.-án kötött bérleti -üzemeltetési szerződést a melléklet szerinti módosítással 
módosítja. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodással kapcsolatos 
intézkedések megtételére, a megállapodás aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester, jegyző 
 
Erről értesítést kap:  
- Makó város polgármestere  
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- Makó város jegyzője  
- Alföldvíz Zrt..(5600 Békéscsaba, Dobozi út. 5.) 
- Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda 
- Irattár  
 
17. sz. előterjesztés 
Velnök utcai telek pályázat elbírálása 
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: A legutóbb szeptemberben két telekre kiírt pályázat 
eredménytelenül zárult, ezért javasolt a pályázat eredménytelenné nyilvánítása és ismételt 
meghirdetése, hogy a már értékesített 13 ingatlan mellett a fennmaradó 2 telek is gazdára 
találhasson.   Pályázhatnak azok a makói házaspárok vagy élettársak, akik az alábbi 
konjunktív feltételeknek megfelelnek egyikük életkora sem haladja meg a 40. életévet, és, 
legalább 1 gyermeket nevelnek, vagy várnak, vagy vállalnak  és, legalább érettségivel vagy 
szakmunkásvizsgával és mestervizsgával rendelkeznek, és, igazolt munkahellyel és állandó 
jövedelemmel bírnak, és, lakáscélú igazolt megtakarításuk eléri a 2.000.000 Ft-ot és 
megállapítható, hogy a rendelkezésre álló források alapján a tulajdonukba kerülő telekre 
lakóingatlan felépítésére képesek, és, vállalják, hogy a kapott telken a méltányolható 
lakásigénynek megfelelő új lakóingatlant létesítenek, 24 hónapon belül megszerzik a 
jogerős használatba vételi engedélyt, vállalják, hogy az ingatlant 7 évig nem idegenítik el. 
Kérdés, észrevétel van-e? Zetiler Ádám képviselő úr, parancsoljon. 
 
Zeitler Ádám, települési képviselő: Köszönöm szépen. Tisztelt Polgármester Asszony! 
Tisztelt Képviselő-testület! Ahogy polgármester asszony is elmondta, hogy az előző 
pályázat nem volt sikeres, mindazonáltal én úgy gondolom, hogy a fiatal generációnak a 
helyben tartása és visszavonzása Makó városába, kétségtelen ennek az 5 éves 
önkormányzati ciklusnak az egyik legfontosabb feladata kell, hogy legyen. És ahogy ezt ön 
korábban is elmondta, ebbe az irányba jó lépéseket is tesznek. Jó kezdeményezésnek 
tartottam már korábban is ezt a telekosztást, ingyen telekosztást, azonban azon is el kell 
gondolkodni, hogy a város központjához esetleg közelebb lévő telket is lehetne ilyen célra 
hasznosítani, illetve az egy másik megfontolásra okot adó gondolat, hogy ezek a pályázati 
feltételek olyan elvárásokat adnak meg, amelyeket nagyon kevesen tudnak teljesíteni. 
Éppen emiatt vetődhet fel az a gondolat, hogy akár az önkormányzat tulajdonában lévő 
bérlakásokat is lehetne hasonló célra felhasználni, ott nyilván kevesebb feltétel, hiszen 
nem kell megépíteni, de a fiatalok számára hasonlóan fedelet tudhatnak majd a fejük 
felett. Köszönöm szépen. 
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Nagyon szépen köszönöm képviselő úr. Dr. Sánta 
Sándor képviselő úré a szó. 
 
Dr. Sánta Sándor, az Egyenlő Esély Bizottság elnöke: Köszönöm szépen. Nagyon 
fontos része a lakásgazdálkodásnak a fiatalok és főleg fiatal értelmiségieknek a Makón 
tartása, hogy erről csináljunk egy átfogó koncepciót. Kaptam ígéretet, hogy a gazdasági 
programban ez megjelenik. Véleményem szerint beszéljünk erről. Az orvoshiány Makón 
olyan méreteket ölt, hogy az orvosok a fizikai és szellemi teljesítő képesség határán 
vannak. Ha azt akarjuk, hogy a betegekkel és kollegákkal való kommunikáció és bánás 
megfelelő szinten maradjon, tárja elő a vezetés az elképzelésit, hogy mit kíván ebben a 
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kérdésben tenni azon felül, hogy nyilván be kell venni a gazdasági programunkba, és minél 
hamarabb intézkedésekre van szükség. Köszönöm szépen. 
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Toldi János képviselő úr, parancsoljon. 
 
Toldi János, az Emberi Erőforrások Bizottsága elnöke: Köszönöm polgármester 
asszony. Régebben már említést tettem az előző ciklusban, hogy nagyon nehezen megy. A 
kevés anyagi lehetőséggel rendelkező fiataljaik nem elsődlegesen ez után kapaszkodnak. 
Én akkor elmondtam az előző ciklusban, hogy van olyan lehetőség is, legalább is a 
testületnek a jövőben elgondolkozni, hogy évek óta mondjuk a gumigyárban dolgozó 
fiatalember apátfalváról középvezetői szinten, a pedagógus felesége a helyi általános 
iskolában tanítva évek óta lehetőséget kaphat-e a jövőben ennek a teleknek a 
megvásárlása. Ezért mondtam, hogyha ilyen is van, és erről a két telekről van szó, és utána 
majd ha megtaláljuk az újabb lehetőséget újabb telkek kialakítására, próbáljuk meg ezt a 
megoldást közösen megbeszélni, hátha pozitívan zárjuk ezt a telekügyet. Köszönöm. 
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Nagyon szépen köszönöm képviselő társaimnak a 
felszólalásait. Valóban a fiatalok megtartása kiemelt és fontos feladatunk lesz az 
elkövetkezendő időszakban, hiszen már a választási időszakban is a „Makó számít rád 
program” keretén belül több területen ezt megjelöltük, hogy hogyan szeretnénk 
megvalósítani. Ennek véglegesítése a gazdasági programunkban fog megjelenni. Ugye amit 
az elkövetkezendő hónapokban fogunk a háttértanulmányokkal kiegészítve részleteiben 
megjeleníteni. Köszönöm szépen.  
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról! 
 
A képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozza:  
 
484/2014. (XII.17.) MÖKT h. 
Tárgy: Velnök utcai telek pályázat elbírálása. 

 
H A T Á R O Z A T 

 
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 107. §-ban biztosított tulajdonosi jogkörében eljárva, 
valamint Makó Város Önkormányzata vagyonáról a vagyontárgyak feletti tulajdonosi 
jogok gyakorlásáról szóló 11/2003. (III.26.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdése 
alapján a tulajdonát képező 6900 Makó, Velnök utcán található 6032/2 és a 6032/1 
helyrajzi számú 2 db közművesített építési telek hasznosítására kiírt egyfordulós, 
nyílt pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja és ismételten egyfordulós nyílt 
pályázatot jelentet meg változatlan tartalommal. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy a mellékelt pályázati felhívást tegye 
közzé a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, valamint Makó Város honlapján. 
 
Határidő: azonnal  
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Felelős: polgármester, jegyző 
 
Erről értesítést kap:  
- Makó város polgármestere  
- Makó város jegyzője  
- Polgármesteri Hivatal Vagyoncsoport 
- Irattár  
 
18. sz. előterjesztés 
Maros-völgyi Leader Egyesület bérleti jogviszonyának meghosszabbítása 
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Tisztelt képviselő-testület! Maros-völgyi Leader 
Egyesület bérli a Széchenyi tér 10. szám alatti ingatlan, a Korona 3 irodáját. A 
bérleti szerződés 2014. év december 31. napján lejár. A szervezet 2015. év július 31. 
napjáig meg kívánja hosszabbítani bérleti jogviszonyát. Makó Város Önkormányzat 
lakásrendelete pályázati eljárás mellőzésével biztosít lehetőséget a jogviszony 
meghosszabbítására egyedi határozat alapján, mivel jelen esetben az egyesülési törvény 
hatály alá tartozó társadalmi szervezetről van szó. A bérleti díj összege 99.216 
Ft+ÁFA/hó, ami m2-re lebontva 1788 Ft+ÁFA/hó. Kérdés, észrevétel van-e?  
 
Kérdés nem hangzott el. 
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról!  
 
A képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozza:  
 
485/2014. (XII.17.) MÖKT h. 
Tárgy: Maros-völgyi Leader Egyesület bérleti jogviszonyának meghosszabbítása. 
 

 
H A T Á R O Z A T 

 
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete - a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban biztosított jogkörében 
eljárva, hivatkozva a Makó Város Önkormányzata tulajdonában lévő lakások és nem lakás 
céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról és elidegenítéséről szóló 24/2013. (VIII.29.) 
önkormányzati rendelet 34. § (1) bekezdése c) pontja rendelkezésére, - úgy határoz, 
hogy pályázati eljárás mellőzésével egyedi határozat alapján a Maros-völgyi 
Leader Egyesülettel - mint az egyesülési törvény hatálya alá tartozó társadalmi 
szervezettel - helyiségbérleti szerződést köt a Makó, Széchenyi tér 10. szám alatti 
224-es, 227-es, valamint a 228-as számú irodahelyiségekre vonatkozóan határozott 
időtartamra, 2015. év január hónap 01. napjával kezdődő hatállyal 2015. év július 
hónap 31. napjáig terjedő időre, 99.216,- Ft+Áfa/hó (1.788,- Ft + Áfa/m²/hó) 
bérleti díj alkalmazásával. 
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A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a fentiek alapján a Maros-völgyi Leader 
Egyesülettel a helyiségbérleti szerződést kösse meg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
A Képviselő-testület a határozat végrehajtásáról tájékoztatást nem kér.  
 
Erről értesítést kap: 
- Makó város polgármestere 
- Makó város jegyzője 
- Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda 
- Polgármesteri Hivatal Vagyoncsoport 
- Maros-völgyi Leader Egyesület (6900 Makó, Széchenyi tér 10.) 
- Irattár 
 
 
 
 
18/A sz. előterjesztés 
Tisza és Maros Vidéke Jövőjéért Egyesületbe történő belépéssel kapcsolatos 
döntés 
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! Kedves Jelenlévők! A 
Tisza és Maros Vidéke Jövőjéért Egyesület 2013 decemberében alakult. Célja a Tisza és 
Maros vidéke település-fejlesztési tevékenységének, polgárai életének fellendítése, a 
kultúra, a közművelődés, illetve a tudomány érdekében és javára végzett fejlesztő 
tevékenység, valamint a vidék hagyományainak aktív ápolása és ezek életben tartása. 
A vidékfejlesztés, gazdaságszervezés fontos elemei a LEADER-pályázatok. E pályázatok 
koordinálása, valamint a támogatások még hatékonyabb kihasználása céljából úgynevezett 
LEADER-akciócsoportok alakulhatnak. A Tisza és Maros Vidéke Jövőjéért Egyesület 
azon szándékával kereste meg Önkormányzatunkat, miszerint egy sikeres vidékfejlesztési 
stratégia kidolgozásával és megvalósításával, egy erős régió valósulhatna meg. Éppen ezért 
az Önkormányzat részvételével egy helyi LEADER-akciócsoport jöhetne létre, melynek 
köszönhetően költséghatékonyabban és eredményesebben lehet pályázni majd a 2014-
2020. közötti Európai Uniós forrásokra. Az ezzel kapcsolatos részletes tájékoztatást 
olvashatták az előterjesztésben a tisztelt képviselők. Kérdés, észrevétel van-e? Marosvári 
Attila képviselő úré a szó. 
 
Marosvári Attila, a civil kapcsolatok tanácsnoka, települési képviselő: Köszönöm 
szépen. Tisztelt Polgármester Asszony! Ma reggel kaptuk meg ezt az előterjesztést 
bizottsági ülésen én kérdést tettem fel, de nem kaptam választ, nem volt aki választ adjon. 
Abban maradtunk, hogy testületi ülésen kérdezem meg. Igazából arra vagyok kíváncsi, 
mivel nem tudtam utána nézni, hogy a Tisza és Maros Vidéke Jövőjéért Egyesületnek hol 
van a székhelye, kik ennek a tagjai? Soha nem hallottam róluk. Szeretnék információt 
kapni ezzel kapcsolatban, illetve jó lenne tudni, hogy a saját LEADER Egyesületünkkel 
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szemben másfajta irányú csatlakozás mitől lesz jobb a városnak. Ez sem derül ki ebből az 
előterjesztésből. Köszönöm szépen. 
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Köszönjük szépen. Dr. Bálint-Hankóczy Beatrix, 
parancsoljon. 
 
Dr. Bálint-Hankóczy Beatrix, a Közigazgatási Csoport vezetője: Tisztelt Képviselő-
testület! Kinyomatattuk a bírósági portáról a nyilvántartás jegyzékét. Az egyesületnek a 
székhelye Hódmezővásárhely, a tagok Gál Csaba titkár, Szél István elnök, de szívesen 
rendelkezésére bocsátom képviselő úrnak a nyilvántartásból kinyomtatott adatokat. 
Változás bejegyzési kérelem van folyamatban, de még nem emelkedett jogerőre. Itt még a 
Tisza és Maros Vidéke Polgári Egyesület néven szerepel. A bejegyzés jogerőre 
emelkedését követően ez lesz az új neve az egyesületnek. 
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Köszönjük szépen a tájékoztatást. Dr. Török 
Miklós képviselő úré a szó. 
 
Dr. Török Miklós, települési képviselő: Kérdések merültek fel bennem. Mely 
települések várhatók, hogy tagjai lesznek ennek? Meddig terjed a régió, amit ezt átfogja? 
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Tehát a 4. számú választókerületben lévő 
települések lesznek benne ebben az egyesületben. Köszönöm szépen. Más kérdés, 
észrevétel van-e? 
 
Kérdés, észrevétel nem hangzott el.  
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról!  
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodással a 
következő határozatot hozza:  
 
486/2014. (XII.17.) MÖKT h. 
Tárgy: Tisza és Maros Vidéke Jövőjéért Egyesületbe történő belépéssel kapcsolatos 
döntés. 
 

H A T Á R O Z A T 
 
 
1./ Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete jelen nyilatkozatával a Tisza és Maros 
Vidéke Jövőjéért Egyesületbe (nyilv.t.szám: 3016.) történő felvételét kéri a 2014-2020. 
Európai Uniós programozási időszakra. 
  
2./ Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tisza és Maros Vidéke Jövőjéért 
Egyesületben  Makó Város Önkormányzat képviseletére Makó Város 
Polgármesterét hatalmazza fel. 
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3./ Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert az 
Egyesületbe történő belépéssel kapcsolatos intézkedések megtételére. 
  
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnali 
  
Határozatról értesül: 
- Makó Város Polgármestere 
- Makó Város Jegyzője 
- Tisza és Maros Vidéke Jövőért Egyesület 
- Irattár 
 
 
 
19. sz. előterjesztés 
Csongrád Megyei Levéltár használati jogviszonyának rendezése 
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! Magyar Nemzeti 
Levéltár Csongrád Megyei Levéltára bérlője a Makó, Széchenyi tér 6. szám alatti 
ingatlannak, amelynek használata után éves bérleti díjat fizet. Törvényi változás a bérleti 
szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetését, és a bérlemény ingyenes 
használatba adását teszi szükségessé, mivel a Magyar Nemzeti Levéltár tagintézményei 
által levéltári célra használt önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok esetében a Magyar 
Nemzeti Levéltárat ingyenes használati jog illeti meg. Az ingyenes használatba adásra 
2015. év január 01. napjával kerül sor a közüzemi díjak megfizetése mellett. Kérdés, 
észrevétel van-e? Dr. Török Miklós képviselő úré a szó. 
 
Dr. Török Miklós, települési képviselő: Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester 
Asszony! Tisztelt Képviselő Társak! Nekem az a kérdésem merült fel, hogy körülbelül 
500.000 Ft-os kiesése lesz ebből a városnak a bérleti díjból éves szinten. Ezt kompenzálja-
e valamiféleképpen az állam? Ez az egyik kérdés. Másrészt, ha ezt a helyiséget ingyenesen 
nyújtjuk, vagy adjuk bérbe, akkor az épület állag felújítása ugyanúgy az önkormányzatot 
fogja terhelni. Sajnos az az épület sincs túl jó állapotban. Éppen az ősszel néztük, hogy az 
egyik kémény már majdnem bedől a tetőbe. Tehát ez is szükségessé teszi azt, hogy 
mégiscsak valami bérleti díjat kellene szedni, vagy valami kompenzálást elérni ezzel 
kapcsolatban, mert az épület fenntartása továbbra is az önkormányzatot fogja terhelni. 
Köszönöm szépen. 
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Köszönjük szépen. Az előterjesztésben is olvasható, 
hogy jogszabály határozza meg az ingyenes használatba adást a működtetési költségek 
mellett. Mindemellett tájékoztatásul had mondjam el, hogy a levéltárral körülbelül két 
héttel ezelőtt egyeztettünk annak érdekében, hogy a végleges helyét a levéltárnak 
megtaláljuk. De természetesen, ha ebben döntés születik, ami szintén képviselő-testületi 
határozat, akkor erről részletes tájékoztatást fogunk adni. Más egyéb kérdés, észrevétel? 
Zeitler Ádám képviselő úré a szó. 
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Zeitler Ádám, települési képviselő: Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselő-testület! 
Tisztelt Polgármester Asszony! Amit mondott is az előbbi felvezetőben, hogy a 
városvezetésnek a régi városháza épületével más tervei vannak, én ezzel kapcsolatban 
szeretném önöktől kérni azt, hogy figyeljenek oda erre az intézményre. Ez egy nagyon 
fontos intézménye a város kutatásának az egyik legfontosabb területe a múzeum és a 
könyvtár mellett, és az is büszkeségre ad okot a makóiak számára, hogy nem minden 
ekkora méretű és szintű városban működik egyébként levéltár, és emiatt én fokozottan 
kérem azt, hogy erre vigyázzunk. Én azt is fontosnak tartom elmondani, hogy az ott 
dolgozók megérdemlik a dicséretet, hiszen kitűnő munkát végeznek, és nagyon fontos 
még egyszer az, hogy ez a kutatóhely megmaradjon, hiszen segít abban, hogy városunknak 
az igen gazdag és dicsőségre okot adó múltját megismerjük. Köszönöm szépen. 
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Nagyon szépen köszönöm képviselő úr. Így van, mi 
is így gondoljuk, hogy ez a centrális épület, hogyha lehet így mondani, sokkal többet 
érdemel a jelenlegi állapotánál és nagyon sajnáljuk, hogy az elmúlt időszakban kevesebb 
figyelmet kapott. A kutatóhelynek pedig igyekszünk minél méltóbb helyet keresni a 
bővítési lehetőségeket is figyelembe véve ezzel kapcsolatosan egyeztettünk a megyei illetve 
a helyi levéltár igazgatójával. Köszönöm szépen. Dr. Török Miklós képviselő úr, 
parancsoljon. 
 
Dr. Török Miklós, települési képviselő: Az egyik kérdésemre nem kaptam választ. Az 
államtól jár az önkormányzatnak valami kompenzáció ezért, hogy gyakorlatilag ingyenes 
használatba kéri az egyik önkormányzati létesítményt? Köszönöm. 
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Nem tudok, róla, a közüzemi díjak megfizetése 
mellett működteti egyelőre. Dr. Hadik György képviselő úré a szó. 
 
Dr. Hadik György, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke, települési képviselő: 
Bizottsági elnökként foglalkoznom kellett a dologgal. Nagyon érdekes információk 
birtokába kerültem. Nullszaldós az adott csere. Van egy törvény, amit végre kell hajtani. A 
törvény arról szól, hogy a továbbiakban a levéltár nem fog bérleti díjat fizetni az 
önkormányzatnak. A régebbi helyzet az volt, hogy az önkormányzat a rezsiköltségeit a 
levéltárnak kifizette. Fűtés, világítás, víz az önkormányzat fizette. Most jelen pillanatban 
megfordult a helyzet. Ezzel a törvénnyel nem fog bérleti díjat fizetni, viszont a 
rezsiköltségeit ki fogja fizetni, ami körülbelül ugyanakkora összeget jelent.  
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Köszönöm szépen. Más kérdés, észrevétel az 
előterjesztéssel kapcsolatban van-e?  
 
További kérdés, észrevétel nem hangzott el.  
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról!  
 
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással a 
következő határozatot hozza:  
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487/2014. (XII.17.) MÖKT h. 
Tárgy: Csongrád Megyei Levéltár használati jogviszonyának rendezése. 

 
 
 
 

H A T Á R O Z A T 
 
1. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban biztosított jogkörében 
eljárva, hivatkozva a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre 
vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. tv. 23. § (1) bekezdés a) pontjára 
- úgy határoz, hogy a Csongrád Megyei Levéltárral fennálló - Makó, Széchenyi tér 6. 
szám alatti I. emeleti 130,4 m² (3 irodahelyiség, szociális helyiségek, raktár), valamint a II. 
emeleti 33,12 m² alapterületű, összesen 163,52 m² alapterületű ingatlanrészre vonatkozó - 
határozott idejű bérleti jogviszonyt közös megegyezéssel megszünteti 2014. 
december 31. napjával. 
 
2. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban biztosított jogkörében 
eljárva a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 
1995. évi LXVI. törvény 37. § (2) bekezdése alapján, - hivatkozva a Makó Város 
Önkormányzatának vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogkör gyakorlásáról 
szóló 11/2003. (III.26.) Makó ör. 10. § (3) bekezdésére - úgy határoz, hogy az 1. pontban 
hivatkozott ingatlanrészt 2015. év január 01. napjával kezdődően határozatlan időre 
Magyar Nemzeti Levéltár Csongrád Megyei Levéltára részére térítésmentes 
használatba adja a közüzemi díjak megfizetése mellett azzal, hogy nem járul 
hozzá a használati jog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéséhez. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges dokumentumok aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
Erről értesítést kap: 
- Makó város polgármestere 
- Makó város jegyzője 
- Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda 
- Polgármesteri Hivatal Vagyoncsoport 
- Magyar Nemzeti Levéltár Csongrád Megyei Levéltára (6720 Szeged, Dóm tér 1-2.) 
- Irattár 
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20. sz. előterjesztés 
Makovecz téri parkolás rendjének változtatására irányuló kérelem elbírálása 
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! Weszelyné Véghseő 
Henriett Mária települési képviselő, valamint a Makovecz téri lakók kérelemmel fordultak 
az önkormányzatunkhoz, mely szerint az átmenő forgalom szinte lehetetlenné teszi az 
életüket, a parkolás pedig számukra lakóhelyük közelében megoldhatatlan. A Műszaki 
Osztály a kérelemre a rendőrséggel közös bejárást tartott, mely alapján megállapításra 
került, hogy sorompó felszerelésével biztosítható lehetne a behajtás szabályozása a térre, 
továbbá az, hogy a pályázati forrásból kiépített 6 db mozgássérült parkoló áthelyezése 
szükséges az előírásoknak megfelelő másik helyre abban az esetben, hogyha ez a sorompó 
felszerelés megtörténik. Az előterjesztésben a Műszaki Csoport részletes tájékoztatását is 
olvashatták, illetve a lehetséges alternatíváknak a megvizsgálását. A határozati javaslat azt 
tartalmazza, tájékoztatásul mondom el a jelenlévőknek, hogy „Makó Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Makó Város Polgármesterét és Jegyzőjét, hogy 
a Polgármesteri Hivatal műszaki feladatok ellátásáért felelős szervezeti egysége vizsgálja 
meg a lehetséges alternatívákat”. Tehát nem döntünk a sorompókról most itt, mint ahogy 
ez már megjelent jó néhány médiumban. A Makovecz tér forgalmi rendjének esetleges 
változtatásához, mozgássérült parkolók áthelyezéséhez, illetve kezdje meg az egyeztetést 
az itt élő polgárokkal, amely gyakorlatilag már folyamatban van, a választási időszaktól 
kezdődően. Itt kezdje meg a tárgyalást az itt tevékenykedő vállalkozásokkal és az 
érintettekkel egyaránt. Készítse elő az új forgalmi rend kialakítására szóló javaslatot a 
Képviselő-testület számára, amely tekintettel van a Makovecz téren élők nyugalmának 
biztosítására és természetesen annak a Makovecz környezetnek a biztosítására is 
figyelemmel, ami jelenleg már kialakításra került, illetve figyelembe veszi Makó város, mint 
fürdőváros érdekeit is, a pályázati előírások figyelembe vételével együtt. Tehát sok-sok 
szempontot kell figyelembe venni ahhoz, hogy ez esetlegesen megvalósulhasson. 
Weszelyné Véghseő Henriett Mária kíván szólni. Parancsoljon képviselő asszony. 
 
Weszelyné Véghseő Henriett Mária települési képviselő: Tisztelt Polgármester 
Asszony! Tisztelt Képviselő-testület! Nagyon örülök neki, hogy foglalkozunk ezzel a 
problémával, ezért is vetettem fel és örülök neki, hogy foglalkozunk, mert választások 
előtt én nagyon sokat jártam azon a környéken és nagyon sok panasszal találkoztam. Az 
ott élők nem tudtak leparkolni, ha volt beteg gyermek, nem tudták elvinni onnan, mert 
nincs lehetőség arra, hogy ott a helyi emberek leparkoljanak. Nagyon örülök neki, hogy 
mindent figyelembe kell venni. A fürdő mellett van, nyilván mozgássérült parkolókat is 
szem előtt kell tartani. Én több javaslatot tettem és nyilván mindenki számára a legjobbat 
szeretnék. Az újságban úgy jelent meg, hogy sorompóval szeretném az egész teret lezárni. 
Nyilván ez nem így van, több lehetőséget lehet felülvizsgálni az ott élők számára is, mert 
későbbiekben lehet, hogy ez pénzösszegbe kerül majd, amit nem a város, hanem az ott 
élőknek kell majd megfizetni. Tehát a legjobb lehetőséget szeretném, ha megvizsgálná az 
önkormányzat, illetve az osztályok, akikhez ez tartozik és turisztika szempontjából, a hotel 
szempontjából se szeretném, hogy őket negatívan érintse. Tehát őket is kikérdezve, a 
helyieket, az ott lakókat és nyilván jogokat, jogszabályokat betartva, mert a mozgássérült 
parkolók vonatkozásában fontos, hogy ami a pályázatban, illetve a környezetben meg van 
határozva, azt betartsuk. Köszönöm szépen.  
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Farkas Éva Erzsébet polgármester: Nagyon szépen köszönöm. Így van, valóban sokféle 
szempontot kell figyelembe venni ezzel kapcsolatosan. Pénzügyi terv készítése szükséges, 
új forgalmi és parkolási rend kialakítását figyelembe venni, a közösségi érdeket, amit 
említett képviselő asszony is, magát a városképet, mint említettem, ezt is figyelembe kell 
venni, a pályázati feltételeknek való megfelelést, illetve teljesülést. Tehát sok-sok olyan 
szempont van, aminek figyelembevételével készülhet el a legoptimálisabb javaslattétel. Dr. 
Hadik György képviselő úr parancsoljon.  
 
Dr. Hadik György, az Ügyrendi, Pénzügyi, Közbeszerzési és Tulajdonosi Bizottság 
elnöke, települési képviselő: Bizottság elnöki véleményt kell elmondanom. Az Ügyrendi, 
Pénzügyi Bizottság megtárgyalta ezt a kérdést és azt a kérést fogalmazza meg a 
polgármester asszony felé, hogy egy hatástanulmány elvégzését látja szükségesnek. A 
város legszebb teréről van szó. Ugyanakkor itt szeretnénk a Makovecz Emlékbizottságnak 
a működése szempontjából az egyik legjelentősebb Makovecz építménynek 
megközelíthetősége kiemelt jelentőségű. A harmadik, hogy itt van a Glorius Hotel. Ez 
mindenképpen értéket képvisel, meg kell, hogy tudja közelíteni a turista. Ha ezt fizikálisan 
lerekesztjük, ez turisztikai szempontból érdeksérelmet szenved a város. Másik lehetőség, 
ha valaki ott lakik, akkor nem hiszem, hogy megoldást jelent az, ami az előző városvezetés 
részéről, lakótól hallottam, hogy költözzön el onnan. Nem ez a megoldás. Mindenképpen 
az ő érdekeit is kell képviselni, de e parkolási rendszernek a kialakítása miatt ez az a 
második csoport, ami érdeksérelmet szenvedhet. Harmadik, a fogyatékkal élők. Ott 6 db 
fogyatékos parkoló van. Ez a gyógyturizmusnak is egy célpontjává szeretnénk kialakítani, 
az aki megsérült, aki nehezebben mozog, annak szüksége van ezeknek a parkolóknak a 
használatára. Ezért építettük ki, a beruházás idejében feltétele volt a beruházás 
kivitelezésének, hogy ezek a parkolók megépüljenek. Elgondolkoztató, hogy milyen szintű 
érdeksérelmet szenved ez a csoport, hogy szabad-e ezeket a parkolókat áttelepíteni 
máshová. Nézzük meg az anyagi vonzatát a dolognak. Abban az esetben, hogyha mi ide 
egy fizikai megoldást akarunk, nevezetesen sorompót. A sorompó működtetése pénzbe 
kerül. Ezt a pénzt, miután elsősorban az ott lakók érdekében történik, a működtetéséért 
külön összeget kellene kérni az ott lakóktól, hogy ennek a fenntartása, működtetése 
fedezve legyen. Összességében úgy érezzük, hogy ez a kérdés mindenképpen további 
körüljárást igényel, hatástanulmányt kell végezni az, hogy kinek az érdekében, hogy mit 
lenne legcélszerűbb itt döntenünk, hogy mindenki számára jó legyen. Köszönjük szépen.  
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Köszönöm szépen Tisztelt Képviselő Úr! Valóban 
a határozati javaslatban pontosan ez szerepel, ennek a tanulmánynak az elkészítése, mint 
már említettem, többek között pénzügyi terv készítésével is. Parancsoljon Weszelyné 
Véghseő Henriett Mária képviselő asszony.  
 
Weszelyné Véghseő Henriett Mária települési képviselő: Természetesen a 
mozgássérült parkolók vonatkozásában kötelezettségeink is vannak, nyilván ott kell lenni, 
ahol most is van, illetve hogyha szükséges, még akkor át kell gondolni, de én nem is erre 
értettem, inkább arra, hogy amúgy a mozgássérült parkolóknál, amikor jelenleg jártam ott, 
90%-a nem mozgássérült parkolt ott, úgyhogy ezt jobban kell megfigyelni, illetve, hogy 
nyáron is ott rengetegen parkoltak és a volt Járási Hivatal helyén a parkoló teljesen üres 
volt. Aki volt már Egerszalókon azt tudja, hogy ott busszal viszik az embereket a fürdőbe, 
tehát egy pár métert gyalogolni szerintem senkinek sem megerőltető. Azt szeretném még 
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mondani, megnyugtatva az ott élőket, hogy úgy tudom, hogy térfigyelő kamerák is lesznek 
kihelyezve, ami az előző testületi ülésen is elhangzott, nyert a város térfigyelő kamerákat 
és a rendőrség helyezi el, illetve döntött arról, hogy hol lesznek ezek elhelyezve és nyilván 
azokon a pontokon, ahol fontos és úgy tudom, hogy a Makovecz téren több ilyen kamera 
lett elhelyezve. Köszönöm szépen.  
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Köszönöm szépen. Kovács Sándor képviselő úr 
parancsoljon.  
 
Kovács Sándor, a Makovecz Imre Bizottság elnöke, települési képviselő: Köszönöm 
a szót. Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Képviselő-testület! Én nekem is hasonló 
véleményem van, mint Hadik képviselőtársamnak, hogy nagyon-nagyon, sőt még jobban 
körültekintőbben kell ezt körbejárni, mert nagyon sok sebből vérzik ez a dolog. 
Sorompók, meg árkok, ezek szerintem nem megoldhatók. Külön figyelemmel kell lenni 
azokra az indikátorokra fürdővel kapcsolatban, például a rokkant parkolók számát 
tekintve, közelségét tekintve, amit feltétlen be kell tartani. De viszont valóban vannak 
olyan kigyúrt emberek, akik terepjárókkal a lehető legközelebb szeretnének a fürdő 
bejáratához parkolni, hogy azoknak nem volna indokolt, azoknak valóban a Teleki László 
utca vagy éppen volt Kormányhivatal mögötti nagy parkolóba nyugodtan el tudnánk 
pakolni és az ott lakóknak valamilyen, velük egy fórumot tartva talán. Láttam már 
Németországban olyan megoldásokat, hogy x helyre le volt téve a kocsi rendszáma kis 
táblán, hogy az parkolhat ott és annak az ellenőrzését kellene megoldani, meg hogy 
valóban a rokkant parkolókat a rokkantak használják. Mindenképpen több fordulós, 
nagyon körültekintő megoldást keressünk. Köszönöm.  
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Nagyon szépen köszönöm. Tehát még egyszer 
hangsúlyozom, hogy nincs döntés erről, hogy sorompó lesz oda elhelyezve, ez egy javaslat 
része volt és nagyon sajnálom, hogy csak ez jelent meg a médiában és talán ezért került 
most ilyen kihelyezett figyelemre. Dr. Török Miklós képviselő úr kíván még szólni, 
parancsoljon.  
 
Dr. Török Miklós települési képviselő: Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt 
Képviselő-testület! Tulajdonképpen csatlakoznék az előttem szólókhoz, annyiban még 
kiegészíteném, hogy szemléletformálásra lenne szükség. Ezt meg lehetne próbálni akár a 
zöld újságon keresztül leírni, hogy el lehet vinni az autót a parkolóba és onnan be lehet 
sétálni a lakáshoz vagy hogyha valakinek olyan dolga van leparkol, kipakol és kimegy a 
parkolóba. Nem nagy séta, kis egészségügyi séta, ezt meg lehet tenni. Nyilván ez a 
mozgássérültekre nem vonatkozik, de egyrészt a szemléletformálás, másrészt az 
ellenőrzést. Közterület-felügyelőknek kötelességük ellenőrizni, hogy a mozgássérült 
parkolókban mozgássérültek állnak-e vagy nem. Köszönöm szépen.  
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Köszönjük szépen az észrevételt. Dr. Hadik György 
képviselő úr.  
 
Dr. Hadik György, az Ügyrendi, Pénzügyi, Közbeszerzési és Tulajdonosi Bizottság 
elnöke, települési képviselő: Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Testület! 
Tisztelettel jegyzem meg, hogy az előzőekben egy bizottságnak a véleménye hangzott el, 
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nem egy egyedi hozzászólásról volt szó. Arról van szó, hogy szeretnénk egy optimális 
megoldást kidolgozni, ehhez úgy látjuk hatástanulmány elvégzése szükséges. Köszönöm 
szépen.  
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Nagyon szépen köszönöm. Én is pontosan ezt a 
szót használtam, hogy optimálisan fogjuk körüljárni. Azt hiszem, hogy magát az 
előterjesztést is kellőképpen körüljártuk. Ha nincs több észrevétel, kérdés, akkor kérném 
szépen, hogy a határozati javaslatról szavazzunk.  
 
A képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozza:  
 
488/2014. (XII.17.) MÖKT h. 
Tárgy: Makovecz téri parkolás rendjének változtatására irányuló kérelem elbírálása. 

 
H A T Á R O Z A T 

 
1. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Makó Város 

Polgármesterét és Jegyzőjét, hogy a Polgármesteri Hivatal műszaki feladatok 
ellátásáért felelős szervezeti egysége vizsgálja meg a lehetséges alternatívákat a 
Makovecz tér forgalmi rendjének változtatásához, mozgássérült parkolók 
áthelyezéséhez, kezdje meg az egyeztetést az itt élő polgárokkal, itt tevékenykedő 
vállalkozásokkal és az érintettekkel. Készítse elő az új forgalmi rend kialakítására 
szóló javaslatot a Képviselő-testület számára, amely tekintettel van a Makovecz 
téren élők nyugalmának biztosítására, ugyanakkor figyelembe veszi Makó város, 
mint fürdőváros érdekeit is, a pályázati előírások figyelembe vételével. 
 

2. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Makó Város 
Polgármesterét és Jegyzőjét, hogy a Polgármesteri Hivatal pénzügyi, gazdálkodási 
feladatok ellátásáért felelős szervezeti egysége készítse elő a pénzügyi tervet az új 
forgalmi és parkolási rend kialakításához. 
 

Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester, jegyző 
 
Erről értesítést kap:  
- Makó város polgármestere  
- Makó város jegyzője 
- Polgármesteri Hivatal érintett szervezeti egységei 
- Weszelyné Véghseő Henriett Mária települési képviselő 
- Irattár  
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21. sz. előterjesztés 
A rendőrség munkájának véleményezése 
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! Kedves Jelenlévők! A 
Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatósága küldte meg részemre Pogácsás 
Tibor önkormányzati államtitkár úr, valamint a Belügyminisztérium Önkormányzati 
Gazdasági Főosztályának levelét a rendőri szervek 2014. évi tevékenységének értékelésével 
kapcsolatban. A kérdőív online elérhető és biztosított valamennyi önkormányzat számára. 
A közbiztonsági tanácsnok egyetértésével a képviselő-testület elé a melléklet 
szerint terjesztem ezt a javaslatomat az "Önkormányzat - Rendőrség Kérdőív 2014" 
megnevezésű kérdőív kitöltésével kapcsolatosan. A kérdőívet tanulmányozhatták, annak 
minden egyes pontját, tartalmát a mellékletben a Tisztelt Képviselők. Ezzel kapcsolatosan 
van-e kérdés, észrevétel, kiegészítés? Toldi János képviselő úr parancsoljon.  
 
Toldi János, az Emberi Erőforrások Bizottsága elnöke, települési képviselő: Tisztelt 
Polgármester Asszony! Kedves Képviselőtársaim!  Hosszú évek és azt hiszem itt vannak a 
képviselőtársaim, akikkel láthatjuk az eredményeket, hosszú évek alatt ez a legjobb 
eredménnyel záró évet tükrözi a jelenlegi osztályzat. Én valójában amellett, hogy 
munkájukhoz jó egészséget és eredményekben gazdag új évet is kívánhassak a 
rendőrségnek, csak annyit mondok, hogy szolgáljanak rá ezekre az érdemjegyekre, tegyék 
a dolgukat. Köszönöm.  
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Nagyon szépen köszönöm képviselő úr. Zeitler 
Ádám képviselő úr parancsoljon.  
 
Zeitler Ádám települési képviselő: Köszönöm szépen. Tisztelt Polgármester Asszony! 
Tisztelt Képviselő-testület! Csatlakozva az előttem szólóhoz, illetve némely módon ellent 
mondva Toldi képviselő úrnak én úgy látom, hogy itt látható, maradhatunk ennél a 
példánál érdemjegyek kicsit túlságosan pozitívak, én azt a felvetést szeretném önökkel 
megosztani, hogy már a kampány alatt is, illetve azóta is többen jelezték az irányomba azt, 
hogy egy kimondottan Honvéd városrészből kiinduló drogterjedés, illetve drogterjesztés 
az igen is jelen van a városunkban. Én nem tudom, hogy a rendőrség ennek az ügynek 
mennyire van tudatában, illetve mennyire tesz ez ellen. Én olyanokat is hallottam egyes 
szülők elmondása alapján, hogy az innen kiinduló droghálózat az egészen az Almási utcai 
általános iskoláig is elér és ott is bizonyos fiatalokat meg tudnak találni ezzel. Nem tudom, 
hogy ez mennyire igaz, ezt én így hallottam. További probléma az, hogy aki függővé válik, 
mindent megtesz annak érdekében, hogy további adagokhoz jusson és ezért képes lopni 
is. Ez szintén tapasztalható úgy gondolom, legalábbis az ott élők elmondása szerint a 
városnak azon a területén és ez súlyosbítja a bűncselekmények, illetve a 
szabálysértéseknek is a statisztikáját, már amennyiben egyébként ezt a kárvallottak 
bejelentik a rendőrségnek. Úgy gondolom, hogy ez alapján a tapasztalatok alapján nem 
olyan pozitív ez a kép, mint ami az előterjesztésben tapasztalható. Köszönöm szépen.  
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Köszönjük szépen. A drogterjesztés ügye úgy 
gondolom, hogy nagyon összetett témakör és nem lehet kifejezetten csak a rendőrségre 
ennek okát visszahúzni, hogyha lehet így mondani. Nagyon fontos szerepe van úgy 
gondolom, hogy mind a szociális, egészségügyi intézmények munkájának ebben, illetve 



 65 

nagyon fontos szerepe van pedagógusként, ha már itt emlegettük a pedagógusokat, a 
prevenciónak is és ez úgy gondolom, hogy én magam tudom, mint volt tankerületi 
igazgató, hogy a prevenció igen is jelen van a térségünkben, a városi közoktatási 
programokban. Az, hogy a város életében ez is jelen van és ezzel foglalkozni kell, ezzel 
teljesen egyetértek képviselő úrral. Palicz András rendőrkapitánnyal egyeztettem többek 
között erről is, illetve a november hónapban a kinti városrészekben tartott képviselő 
fogadóórákon felmerült közterületi problémákról és ezeket folyamatosan orvosolják. 
Éppen tegnap kaptam visszajelzéseket, hogy milyen intézkedéseket végeztek ezzel 
kapcsolatosan. Tehát a drogterjesztéssel még egyszer mondom, hogy ez egy nagyon 
összetett és gyakorlatilag úgy gondolom, hogy Makón minden egyes társadalmi rétegnek a 
felelőssége is egyben, tehát nemcsak a rendőrségé, de köszönöm az észrevételt. Dr. Török 
Miklós képviselő úr parancsoljon.  
 
Dr. Török Miklós települési képviselő: Köszönöm a szót polgármester asszony. Tisztelt 
Képviselő-testület! Szintén saját tapasztalat, tőlem loptak valami apróságokat el és azt 
tapasztaltam, hogy a rendőrségnek az infrastruktúrája sajnos nagyon alacsony szinten van. 
Ebben gondolom, hogy nem az önkormányzat elsősorban a felelős ezért, de esetleg ha ezt 
mások is meghallják, akkor talán lehet ez ellen valamit tenni. Olyan számítógépeik vannak, 
amiket úgy kell rugdosni, hogy egyáltalán valamit tudjanak vele kezdeni. Ha van rá 
hatásuk, akkor kérem, ezen segítsenek. Köszönöm szépen.  
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Nagyon szépen köszönjük az észrevételt. A 
rendőrség munkájának véleményezésével kapcsolatos más kérdés, észrevétel van-e?  
 
További kérdés, észrevétel nem hangzott el.  
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról!  
 
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozza:  
 
489/2014. (XII.17.) MÖKT h. 
Tárgy: A rendőrség munkájának véleményezése. 

 
H A T Á R O Z A T 

 
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a melléklet szerinti „Önkormányzat - 
Rendőrség Kérdőív 2014.” kérdőívet a Képviselő-testület által egyeztetett értékekkel való 
kitöltésével egyetért. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Erről értesítést kap: 
- Makó Város polgármestere 
- Makó Város Jegyzője 
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- Polgármesteri Hivatal Hatósági Csoport 
- Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda 
- Irattár 
 
22. sz. előterjesztés 
Tájékoztató a testületi határozatok végrehajtásáról 
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: A szervezeti és működési szabályzat értelmében 
összeállításra került a tájékoztató a testületi határozatok végrehajtásáról. A tájékoztató a 
2014. július 1. és szeptember 24. közötti időszakot öleli át, foglalja magába. Kérdés, 
észrevétel ezzel kapcsolatosan van-e?  
 
Kérdés, észrevétel nem hangzott el.  
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Amennyiben nincs kérem, szavazzunk a 
tájékoztatóról.  
 
A képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozza:  
 
490/2014. (XII.17.) MÖKT h. 
Tárgy: Tájékoztató a testületi határozatok végrehajtásáról. 

 
 
 

H A T Á R O Z A T 
 
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a testületi határozatok végrehajtásáról 
szóló tájékoztatót megtárgyalta és elfogadja. 
 
Erről értesítést kap: 
- Makó város polgármestere 
- Makó város jegyzője 
- Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda 
- Irattár 
 
 
9. napirend 
Interpellációk, kérdések  
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! Személyemhez írásban 
interpelláció nem érkezett.  Kérdezem a képviselőtársaimat, hogy valakinek van-e most 
benyújtandó interpellációja? Nincs. Köszönöm.  
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KÉRDÉSEK 

 

Farkas Éva Erzsébet polgármester: Van-e kérdése valakinek?  
 
Kérdés nem hangzott el. 
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Jelenlévők! 
Tisztelt Televízió Nézők! A képviselő-testület nyílt ülési előterjesztéseit megtárgyaltuk. 
Engedjék meg, hogy a zárt ülés előtt mindannyiunknak türelmet kívánjak és türelmet 
kérjek, figyelmet egymás felé így advent időszakában, szívvel történő meghallgatást kérjek 
mindannyiunk számára és nagyon boldog, meghitt együttlétet kívánjak szeretteink és a 
ránk bízottai körében. Mielőtt elbúcsúznék a tévé nézőitől, a zárt ülést megelőzően, 
engedjék meg, hogy felolvassak egy karácsonyi receptet, amelyet egy 80 éves idős bácsitól 
kaptam az elmúlt napokban a karácsonyi ünnepkör keretén belül a nyugdíjas klubokat 
látogatva. Megszívlelendő úgy gondolom és talán így advent időszakában karácsony 
közeledtével mindannyiunknak jól jöhet ez a recept. „Végy 1 kg jó meleg szeretetet.” Írja a 
80 éves bácsi. „Szitáld a türelem szitáján. Vigyázz nehogy pletyka magja kerüljön bele, adj 
hozzá 1 liter bátorságot, 3 deci szorgalmat, 1 deci jóságot, gyúrd össze egy tojásnyi 
kedvességgel és takard le tiszta jókedvvel. Ha megkelt, süsd meg a kitartás tüzével, szórd 
meg asszonyi kacagással, szelíd mosollyal és tegyél rá pár csepp nyugodt megfontolást, 
vágd el annyi darabokra, hogy eggyel mindig több legyen, mint ahányan az asztalt 
körülülik körülötted. Hisz mindig akad majd valaki, aki még betér hozzád. Kívánom, hogy 
ebből a süteményből neked is jusson kedves polgármester asszony.” Írja a 80 éves bácsi és 
kívánja, hogy legyen boldog karácsonyunk. Én is azt kívánom mindannyiunknak, 
megköszönve ennek a nagyon kedves 80 éves bácsinak a karácsonyi receptjét, sokat 
dolgozott rajta, az íráson is, megköszönöm és azt kívánom, hogy ebből a süteményből 
valóban minden makóinak kerüljön az ünnepi asztalára 24-én, szentestén. Megköszönöm 
megtisztelő figyelmüket és a zárt üléssel folytatjuk. Köszönöm szépen.  
 
 
ZÁRT ÜLÉS 
 
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! A zárt ülést követően 
folytatnánk nyílt üléssel a munkánkat. Kihirdetném a zárt ülési döntéseket, a képviselő-
testület zárt ülésen az alábbi döntéseket hozta meg: Molnár Roland kérelme élettársa 
önkormányzati lakásba történő befogadásához; Makó, Rudnay Gy. u. 2. ép: A lh: B III. 8. 
számú lakásra vonatkozó bérleti jogviszony felmondásának tudomásulvétele; Pusztainé 
Simon Ibolya Makó, Csanád vezér tér 7. IV. 11. szám alatti lakos lakásbérleti 
jogviszonyának meghosszabbítása; Gyenge István és Gyenge Istvánné önkormányzati 
ingatlan kiutalására vonatkozó kérelme; Faragó Elizabet kérelmének elbírálása. 
 
 
EGYEBEK 
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Farkas Éva Erzsébet polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! Megkérdezem, hogy 
egyebekben kíván-e valaki képviselőtársaim közül mondani valamit? Gáspár Sándor 
képviselő úr parancsoljon.  
 
Gáspár Sándor közbiztonsági tanácsnok, települési képviselő: Tisztelt Polgármester 
Asszony! Tisztelt Képviselőtársaim! A kerékpáros és gyalogos választópolgárokkal 
beszélve szeretném kérni, a Kálvária utca és a Szép utca sarok keresztezi egymást a 
kerékpárút. Oda a sarokra, hogyha lehetséges és van annyi anyagi forrás, egy gömbtükröt 
kellene felszerelni, hogy mind a két oldalról lehessen látni, hogy a másik utcán jön-e 
kerékpáros, gyalogos, mert igen veszélyes hely ott a sarok. Köszönöm.  
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Köszönöm szépen. Dr. Török Miklós képviselő úr.  
 
Dr. Török Miklós települési képviselő: Köszönöm a szót. Mivel advent van és közeleg 
a karácsony, ezért mindenkinek boldog ünnepeket kívánok.  
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Kovács Sándor képviselő parancsoljon.  
 
Kovács Sándor, a Makovecz Imre Bizottság elnöke, települési képviselő: Nagyon 
gyors leszek. Gáspár Sándor hozzászólásához csatlakoznék. A Kálvária utca végén levő 
kisebb fajta tükröt lehetne a Szép utcai kerékpár kereszteződésbe kitenni és egy nagyobb 
tükröt a Kálvária utca – Kossuth utca, vagy a kis gyógyszertárnál levő tükör helyére egy 
nagyobb átmérőjű tükröt és mind a kettőt megoldottuk volna. Köszönöm.  
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Köszönöm én is. Ez már többször felmerült 
lakossági fórumokon is. Köszönöm szépen. Türelmét megköszönve a szó a Makói Román 
Nemzetiségi Önkormányzat elnökéé. 
 
Birta Júlia Mihaéla, a Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: Nagyon 
köszönöm, hogy megkaptam a szót. Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt 
Képviselőtársaim! A Makói Román Önkormányzat nevében nagyon szépen köszönjük a 
segítséget, ami a vasárnapi rendezvényünket illette. Úgy gondoljuk, hogy sikeres volt és 
köszönjük, hogy a makói önkormányzat részéről is voltak jelenlévők, valamint Weszely 
Tamás, a Járási Hivatal vezetője. Azt gondolom, hogy elég sikeres volt a programunk és 
gondolom, hogy a továbbiakban is megkapjuk azt a támogatást, amit az itteni románok 
megérdemelnek. Én a románok nevében és a Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat 
nevében kívánnék mindenkinek egy áldott, békés karácsonyt és egy boldog új esztendőt. 
Sok sikert a képviselőtársainknak, a polgármester asszony munkájában. Én úgy gondolom, 
hogy az a körülbelül 300 román, amelyik itt él Makón, közülük vannak, akiknek még a 
papírjai nincsenek lerendezve, de remélem, hogy segíteni fogunk neki tudni, hogy 
beilleszkedjenek. Én csak annyit tudnék mondani, hogy tudni kell élni együtt és nekünk be 
kell illeszkedni az itteni életbe, az itteni hagyományokba, mindenhez és ezt követően mi is 
a román kultúrát, a román nemzetiségi hagyományokat szeretnénk tovább terjeszteni, 
hogy az itteni lakók is megismerjék. Még egyszer nagyon szépen köszönjük.  
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Farkas Éva Erzsébet polgármester: Nagyon szépen köszönöm. Természetesen Makó 
Város Önkormányzata mindkét nemzetiségi önkormányzatát támogatja és továbbra is 
képviseli mind a roma, mind a román nemzetiségi önkormányzatot. Köszönöm szépen. 
Tisztelt Képviselőtársaim! Megköszönöm valamennyiük mai munkáját. A képviselő-
testület munkaterv szerint februárban tartja következő rendes ülését.  Szükség esetén 
rendkívüli testületi ülésre sor kerülhet. Mindenkinek áldott, békés karácsonyt kívánok és 
köszönöm a megtisztelő figyelmet. Megállapítom, hogy napirendjeinket megtárgyaltuk, 
köszönöm a megjelenést, az ülést bezárom.  
 

K. m. f. 
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