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Képviselő-testület!

  
A testületi határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatómat a Makó Város Önkormányzat Képviselő-
testületének 21/2014. (X.30.) önkormányzati rendelete Makó Város Önkormányzat Képviselő-
testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról 7. melléklete 7.6 pontjának 7. pontja alapján 
terjesztem a képviselő-testület elé.  
  
A tájékoztató a 2014. július 1. és szeptember 24. közötti időszakot fogja át.  
  
296/2014. (VIII.04.) MÖKT h. sz. határozatával a képviselő-testület Makó és Vonzáskörzete 
Egészségügyi Ellátásáért Alapítvány támogatásáról határozott. A képviselő-testület döntése alapján 
az alapítvánnyal a támogatási szerződés aláírásra került, a támogatás alapítvány részére történő 
kiutalása megtörtént.  
  
301/2014. (VIII.04.) MÖKT h. sz. határozatával a képviselő-testület a MATERM Kft. üzletrészére 
vonatkozó elővásárlási jogról történő lemondásról döntött. A képviselő-testület döntésének 
megfelelően az alpolgármester a határozatban foglaltak alapján járt el a taggyűlésen. 
  
307/2014. (VIII.27.) MÖKT h.  sz. határozatával a képviselő-testület a Helyi Választási Bizottság 
tagjait választotta meg.          A képviselő-testület döntése alapján a 2014. augusztus 27-i ülésen 
megválasztásra került a Helyi Választási Bizottság, mely a döntésnek megfelelő tagi összetétellel 
végezte munkáját a választások során.  
  
308/2014. (VIII.27.) MÖKT h.  sz. határozatával a képviselő-testület köszönetét és elismerését 
fejezte ki a 2010-2014-es önkormányzati választási ciklus alatt működő helyi választási bizottság 
választott tagjai részére. A képviselő-testület határozata az érintetteknek megküldésre került.  
  
309/2014. (VIII.27.) MÖKT h. sz. határozatával a képviselő-testület a Nemzetiségi 
Szavazatszámláló Bizottságot választotta meg.  A képviselő-testület döntése alapján a 2014. 
augusztus 27-i ülésen megválasztásra került a Nemzetiségi Szavazatszámláló Bizottság, mely a 
döntésnek megfelelő tagi összetétellel végezte munkáját a választások napján.  
  
310/2014. (VIII.27.) MÖKT h.  sz. határozatával a képviselő-testület a Makó Város Fejlődéséért 
Közalapítvány Felügyelő Szerve tagjának megválasztásáról határozott. A képviselő-testület döntése 
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alapján az alapító okirat módosítása megtörtént.  
  
311/2014. (VIII.27.) MÖKT h. sz. határozatával a képviselő-testület a Makó Város Fejlődéséért 
Közalapítvány alapító okiratának módosításáról határozott. A képviselő-testület döntése alapján az 
alapító okirat módosítása megtörtént.  
  
312/2014. (VIII.27.) MÖKT h. sz. határozatával a képviselő-testület Börcsök Attila néprajzi 
gyűjteményének elfogadásáról döntött. A képviselő-testület döntésének megfelelően az ajándékozási 
szerződés megkötésre került. 
  
313/2014. (VIII.27.) MÖKT h.  sz. határozatával a képviselő-testület a Börcsök Attila által 
felajánlott néprajzi gyűjtemény József Attila Könyvtár és Múzeum részére történő használatba 
adáshoz szükséges hozzájárulásról döntött.   A képviselő-testület döntésének megfelelően a 
használatba adási szerződés megkötésre került.  
  
314/2014. (VIII.27.) MÖKT h. sz. határozatával a képviselő-testület támogatás biztosításáról 
határozott a József Attila Városi Könyvtár és Múzeum részére.   A képviselő-testület döntésének 
megfelelően a támogatás összege a 2014. évi költségvetési rendeleten átvezetésre került.  
  
318/2014. (VIII.27.) MÖKT h. sz. határozatával a képviselő-testület pályázat benyújtásáról döntött 
a Kerékpárosbarát település cím elnyeréséért.  A képviselő-testület döntésének megfelelően a 
pályázat a  Kerékpárosbarát település cím elnyeréséért benyújtásra került, és a pályázat támogatásban 
részesült. A díj átvételére 2014. november 21-én került sor.  
  
321/2014. (VIII.27.) MÖKT h. sz. határozatával a képviselő-testület a helyileg védett épület 
homlokzat-felújítására kiírt pályázat elbírálásáról döntött. A képviselő-testület határozatát Dr. Bitó 
Csaba és Borbás András átvették, a támogatási szerződés 
tervezet elkészült, egyeztetve az önkormányzat jogi képviselőjével Dr. Varga Imre ügyvéddel. A 
támogatási szerződés aláírására 2014. december 15-én kerül sor. 
  
342/2014. (IX.15.) MÖKT h.  sz. határozatával a képviselő-testület  a 272/2014. (VI. 25.) MÖKT 
számú határozat módosításáról döntött.  A képviselő-testület döntése alapján a határozat, valamint a 
megállapodás módosítása megtörtént.   
  
343/2014. (IX.15.) MÖKT h. sz. határozatával a képviselő-testület a 273/2014. (VI. 25.) MÖKT 
számú határozat módosításáról döntött.  A képviselő-testület döntése alapján a határozat, valamint a 
megállapodás módosítása megtörtént.   
  
344/2014. (IX.15.) MÖKT h. sz. határozatával a képviselő-testület döntött a gördülő fejlesztési terv 
elfogadásáról, valamint meghatalmazás adásáról az Alföldvíz Zrt. részére az eljárás elindítására.  A 
képviselő-testület döntése alapján a Gördülő Fejlesztési Terv dokumentumai, valamint a 
meghatalmazás megküldésre került az Alföldvíz Zrt. részére.   
  
345/2014. (IX.15.) MÖKT h.  sz. határozatával a képviselő-testület a Hóvirág cukrászda 
bérbeadására kiírt pályázat elbírálásáról határozott. A bérbeadásra kiírt pályázat eredményeként Lahrs 
Kft.-vel került sor bérleti szerződés megkötésére 6/1399-3/2014/IX iktatószámon 2014. év 
szeptember 20. napjával kezdődően.  
  
346/2014. (IX.15.) MÖKT h. sz. határozatával a képviselő-testület  tulajdonosi hozzájárulást adott 
a Preventív Security Zrt. részére.   A képviselő-testület döntése alapján a tulajdonosi hozzájárulás 
megadásra került, a képviselő-testület döntése a Preventív Security részére megküldésre került.  
  
351/2014. (IX.24.) MÖKT h. sz. határozatával a képviselő-testület a makói szennyvízberuházásról, 
a beruházás értékeléséről szóló tájékoztatót fogadta el. A képviselő-testület határozatában döntött a 
tájékoztató elfogadásáról, továbbá köszönetét fejezte ki Dr. Ortutay Miklós projektmenedzsernek, a 
kivitelezőnek, valamint a mérnöknek a beruházás során elvégzett munkáért. A döntés az 
érintetteteknek megküldésre került.  
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352/2014. (IX.24.) MÖKT h. sz. határozatával a képviselő-testület az önkormányzati utak 
szennyvízberuházást követő felújításáról döntött. (Szegfű és Zoltán utca)  A képviselő-testület 
döntésének megfelelően a Makó és térsége szennyvíztársulással a fejlesztési célú pénzeszköz-átadási 
megállapodás aláírásra került, a támogatás kiutalása megtörtént.   
  
355/2014. (IX.24.) MÖKT h. sz. határozatával a képviselő-testület járási szintű esélyteremtő-
programterv elkészítése és a területi együttműködés erősítése a Makói járásban” című pályázat 
benyújtásáról határozott.        A képviselő-testület döntésének megfelelően a pályázat benyújtásra 
került, jelenleg folyamatban van annak elbírálása.  
  
356/2014. (IX.24.) MÖKT h. sz. határozatával a képviselő-testület az Írisz Táncklub Makó 
Sportegyesület  támogatási kérelméről döntött.  A képviselő-testület döntése alapján az egyesülettel a 
támogatási szerződés aláírásra került, a támogatás kiutalása megtörtént.  
  
  
357/2014. (IX.24.) MÖKT h. sz. határozatával a képviselő-testület a helyileg védett épületek 
homlokzat-felújítására kiírt pályázat elbírálásáról döntött. (Kácsik Jenő pályázatának támogatása) A 
képviselő-testület határozatát Kácsik Jenő átvette, a támogatási szerződés tervezet elkészült, 
egyeztetve az önkormányzat jogi képviselőjével Dr. Varga Imre ügyvéddel. A támogatási szerződés 
aláírására 2014. december 15-én kerül sor. 
  
358/2014. (IX.24.) MÖKT h. sz. határozatával  a képviselő-testület a helyileg védett épületek 
homlokzat-felújítására kiírt pályázat elbírálásáról határozott. (Jeneiné Rácz Ildikó pályázatának 
támogatása) A képviselő-testület határozatát Jeneiné Rácz Ildikó átvette, a támogatási szerződés 
tervezet elkészült, egyeztetve az önkormányzat jogi képviselőjével Dr. Varga Imre ügyvéddel. A 
támogatási szerződés aláírására 2014. december 15-én kerül sor. 
  
  
359/2014. (IX.24.) MÖKT h. sz. határozatával a képviselő-testület a helyileg védett épületek 
homlokzat-felújítására kiírt pályázat elbírálásáról döntött. (Kómár Mátyás István pályázatának 
elutasítása) Kómár Mátyás István részére a képviselő-testület határozata megküldésre került. 
  
  
360/2014. (IX.24.) MÖKT h. sz. határozatával a képviselő-testület helyileg védett épületek 
homlokzat-felújítására kiírt pályázat elbírálásáról döntött. (Dr. Kiss Zsuzsanna pályázatának 
elutasítása). A képviselő-testület határozata Dr. Kis Zsuzsanna részére megküldésre került. 
  
  
361/2014. (IX.24.) MÖKT h. sz. határozatával a képviselő-testület a Alföldvíz Zrt-vel létrejött 
bérleti-üzemeltetési szerződés 1. sz. kiegészítésnek jóváhagyásáról döntött. A szerződés 
kiegészítésének aláírásáról szóló döntés a 2014. december 17-i testületi ülésen történik meg.  
  
362/2014. (IX.24.) MÖKT h.  sz. határozatával a képviselő-testület a makói szennyvíztelep majdani 
rekonstrukciójához szükséges forráskiegészítés elveinek meghatározásáról döntött. A képviselő-
testület döntésének megfelelően a megállapodást a szennyvízprojektben résztvevő  
önkormányzatok – Maroslele község önkormányzata kivételével – képviselő-testületei elfogadták, a 
polgármesterek azt aláírták. Az ügyben további egyeztetések szükségesek.  
  
  
363/2014. (IX.24.) MÖKT h. sz. határozatával a képviselő-testület „Makó város és térsége 
szennyvízcsatornázásának és szennyvíztisztításának megvalósítása” elnevezésű projekt keretében 
megvalósított makói szennyvízelvezetési rendszer Makó és Térsége Szennyvízcsatornázási 
Társulástól történő térítésmentes tulajdonba vételéről döntött, a 364/2014. (IX.24.) MÖKT h.  sz. 
határozatával pedig a „Makó város és térsége szennyvízcsatornázásának és szennyvíztisztításának 
megvalósítása” elnevezésű projekt keretében megvalósított makói szennyvízelvezetési rendszer 
Alföldvíz Zrt. részére történő átadásáról döntött. A képviselő-testület döntéseinek megfelelően a 
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rendszer átvételére és átadására sor került – az érintettek a határozatról értesítést kaptak -, számviteli 
rendezése folyamatban van.  
  
365/2014. (IX.24.) MÖKT h.  sz. határozatával a képviselő-testület a felkérte a polgármestert az 
Alföldvíz Zrt-vel létrejött bérleti-üzemeltetési szerződés felülvizsgálatára. A határozatban foglaltak 
végrehajtásának esedékessége 2016.  
  
366/2014. (IX.24.) MÖKT h.  sz. határozatával a képviselő-testület  a Makó, Királyhegyesi út 3. 
szám alatti IP-1 és az IP-2 jelzésű kutak tekintetében kötött üzemeltetési szerződés megszűnéséről, 
továbbá az IP-1 és IP-2 kutak a Makó-Térségi Víziközmű Kft-től üzemeltetésből történő 
visszavételéről határozott. A képviselő-testület döntése alapján az IP-1 és IP-2-es kutak visszavétele 
megtörtént.  
  
367/2014. (IX.24.) MÖKT h. sz. határozatával a képviselő-testület a Makó, Királyhegyesi út 3. 
szám alatti IP-1 és az IP-2 jelzésű kutak üzemeltetésbe adásáról döntött a Givaudan Hungary Kft. 
részére. A képviselő-testület döntése alapján az IP-1 és IP-2-es kutak vonatkozásában a bérleti 
üzemeltetési szerződés megkötésre került a Givaudan Hungary Kft.-vel.  
  
368/2014. (IX.24.) MÖKT h.  sz. határozatával a képviselő-testület a Deák Ferenc u. 41. szám alatti 
ingatlanrész értékesítésére kiírt pályázat elbírálásáról döntött. A képviselő-testület döntése alapján a 
pályázat eredményeként Mezei Emil részére került értékesítésre az ingatlan 81/400 arányú tulajdoni 
hányada.  
  
369/2014. (IX.24.) MÖKT h. sz. határozatával a képviselő-testület a vételi ajánlatról döntött a 
Makó, belterület 6032/7 hrsz-ú ingatlanra. A képviselő-testület döntése - miszerint az önkormányzat 
az ingatlan értékesítéséhez nem járul hozzá - megküldésre került Gilinger Alíz ajánlattevőnek.   
  
370/2014. (IX.24.) MÖKT h. sz. határozatával a képviselő-testület Contitech Kft. adásvételi 
szerződés módosítása iránti kérelméről döntött. A képviselő-testület döntése alapján az adásvételi 
szerződés módosítása megtörtént.  
  
371/2014. (IX.24.) MÖKT h. sz. határozatával a képviselő-testület Csernyus Lőrinc megbízásáról 
döntött a Makó települési főépítészi feladatainak ellátására     A képviselő-testület döntésének 
megfelelően a települési főépítési feladatok ellátásra a megbízási szerződés 2014. szeptember 25. 
napján aláírásra került Csernyus Lőrinccel.  
  
372/2014. (IX.24.) MÖKT h.  sz. határozatával a képviselő-testület Fehér Zoltán ingatlan 
felajánlásáról döntött. Az ingatlan-felajánlás eredményeként Fehér Zoltánnal megkötendő 
ajándékozási szerződés előkészítése megtörtént, a tulajdonjog átvezetéséhez, megbízott ügyvédi 
iroda által az illetékes földhivatalhoz történő benyújtása folyamatban van.  
  
373/2014. (IX.24.) MÖKT h. sz. határozatával a képviselő-testület a Velnök utcai telekprogram 9. 
fordulójának elbírálásáról, a program újbóli kiírásáról döntött. A telekprogram elbírálásáról és újbóli 
kiírásáról szóló döntés a 2014. december 17-i rendes testületi ülésen kerül meghozatalra. 
  
374/2014. (IX.24.) MÖKT h. sz. határozatával a képviselő-testület a K&H Bank Zrt. bérleti 
jogviszonyának megszüntetéséről döntött.      A képviselő-testület döntésének megfelelően a bérleti 
jogviszony megszüntetésére 2015. év január 31. napjával kerül sor. A megszüntető szerződés 
aláírásával kapcsolatos tartalmi kérdésekben a felek megállapodtak, az aláírás időpontjáról a felek a 
egyeztetnek.  
  
379/2014. (IX.24.) MÖKT h.  sz. határozatával a képviselő-testület Török László a Makó, Rudnay 
Gy. u. 3. B II. 5. szám alatti lakásbérleti jogának folytatása iránti kérelméről döntött. A képviselő-
testület döntésének megfelelően a lakásbérleti szerződés 2014. október 01. napján megkötésre került, 
mely szerződés 2014. október 09. napján közjegyzői okiratba lett foglalva  
  
381/2014. (IX.24.) MÖKT h. sz. határozatával a képviselő-testület Faragó János közgyógyellátás 
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kérelmének elutasítása ügyében hozott határozat ellen benyújtott fellebbezésről döntött. Faragó 
János 2014. augusztus 13. napján közgyógyellátás tárgyában benyújtott kérelme az egy főre jutó 
jövedelem túllépése miatt elutasításra került. Faragó János határidőben fellebbezett a határozat ellen, 
amely a 2014. szeptember havi rendes testületi ülés elé került beterjesztésre. A Képviselő-testület a 
határozatot helybenhagyta. Az ügyfélnek a döntés megküldésre került.  
  
Tisztelt Képviselő-testület!  
  
Kérem tájékoztatóm elfogadását.  

Makó,  2014. december 8. Farkas Éva Erzsébet
polgármester
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