MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL
FROM THE MAYOR OF MAKÓ

1/964-1/2014/I.
Üi.: Varga Erika

Tárgy: Farkas Éva polgármester
tájékoztatója az megválasztása
óta történt fontosabb
tárgyalásokról.

Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete
Makó
Tisztelt Képviselő-testület!
Az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről az alábbi tájékoztatást
adom:
2014. október 18. (szombat)
Polgármesteri megbízatásom átvétele.
2014. október 20. (hétfő)
Összapparátusi értekezleten vettem részt.
2014. október 21. (kedd)
Képviselő társaimmal megvitattuk az aktuális feladatokat.
2014. október 22. (szerda)
A meghatározott feladataikról értekeztünk a települési képviselőkkel.
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2014. október 23. (csütörtök)
Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete alakuló ülését vezettem.
Október 23-i megemlékezésen képviseltem az önkormányzatot.
2014. október 27. (hétfő)
Román nemzetiségi kisebbségi megbeszélésen tárgyaltam az érintett képviselőkkel.
2014. október 28. (kedd)
Az intézményvezetőkkel az aktuális kérdéseket egyeztettük.
Képviselői társaimmal megvitattuk az intézményvezetői kérdéseket.
2014. október 29. (szerda)
Vezetői megbeszélés keretében vezetőtársaimmal a legfontosabb feladatokat kiosztottuk
és végrehajtás határidejét meghatároztuk.
2014. október 30. (csütörtök)
A rendkívüli testületi ülést vezettem.
Emlékhangversenyen képviseltem a város lakóit a Szegedi Székesegyházban és koszorút
helyeztem el a Hősök Kapujánál.
2014. október 31. (csütörtök)
Egyeztettünk képviselő társaimmal alpolgármester úr jelenlétében.
2014. november 03. (hétfő)
Megbeszélésen áttekintettük a következő hét feladait az osztály-és csoportvezetőkkel.
2014. november 04. (kedd)
Polgármesteri fogadóórát tartottam Kovács Sándor képviselőúrral a választókerületének
lakói számára Czirbus Gábor alpolgármester úr jelenlétében.
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2014. november 05. (szerda)
Dr.Ortutay Miklós projektmenedzserrel a városban folyó munkákról és azok ütemezéséről
tárgyaltam.
2014. november 06. (csütörtök)
Polgármesteri fogadóórát tartottam Kádár József képviselő úrral a körzetében élő lakosok
meghallgatására alpolgármester úr jelenlétében.
2014. november 07. (péntek)
Ünnepségen megemlékeztünk a 130 éves tűzoltóságról.
2014. november 10. (hétfő)
Az osztály-és csoportveztőkkel a heti-munkafeladatokat megbeszéltük és döntést hoztunk
a legfontosabb kérdésekről.
2014. november 11. (kedd)
Polgármesteri fogadóóra keretében találkoztunk Dr. Sánta Sándor képviselő úr
választókerületének lakóival, ahol alpolgármester úr is részt vett.
2014. november 12. (szerda)
A vezető kollégák és alpolgármester úr jelenlétében a beérkezett lakossági adatlapokat
megtekintettük és intézkedtünk azok megfelelő helyre kerüléséről, az intézkedések
határidejéről.
2014. november 13. (csütörtök)
Mezőgazdasági fórumon vettem részt, ahol a legfontosabb agrárfeladatokat vitattuk meg.
Polgármesteri fogadóórát tartottam Czirbus Gábor alpolgármester úr és Dr. Hadik
György képviselő úr jelenlétében, ahol a választókerületben élők kéréseit hallgattuk meg.
2014. november 14. (péntek)
Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete rendkívüli ülését vezettem.
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2014. november 17. (hétfő)
Polgármesteri fogadóórára vártam Dr.Sánta Sándor képviselő úrat és választókerületének
lakóit.
2014. november 18. (kedd)
Intézményvezetői megbeszélésen egyeztettem Czirbus Gábor alpolgármester úr
jelenlétében.
2014. november 19. (szerda)
Polgármesteri fogadóórát tartottam Czirbus Gábor alpolgármester úrral és Toldi János
képviselő úrral a körzetében élők számára.
2014. november 24. (hétfő)
Polgármesteri fogadóórát tartottam Czirbus Gábor alpolgármester jelenlétében.
2014. november 25. (kedd)
Czibus Gábor alpolgármester úrral választókerületemben polgármesteri fogadóórát
tartottunk.

Makó, 2014. november 25.

Farkas Éva Erzsébet
polgármester
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