MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL
FROM THE MAYOR OF MAKÓ

1/1032-1/2014/I
Üi.: Varga Erika

Tárgy: Farkas Éva Erzsébet
polgármester tájékoztatója
az
előző ülés óta történt fontosabb
tárgyalásokról, eseményekről.

Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete
Makó
Tisztelt Képviselő-testület!
Az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről az alábbi tájékoztatást
adom:
2014. november 24. (hétfő)
Vezetői megbeszélést tartottunk hivatali kollégáimmal a heti határidős feladatokról.
Polgármesteri fogadóórán Czirbus Gábor alpolgármester úrral meghallgattam a lakossági
panaszokat, észrevételeket és javaslatokat.
2014. november 25. (kedd)
Czirbus Gábor alpolgármester úrral saját körzetében polgármesteri fogadóórát tartottunk.
2014. november 26. (szerda)
Képviselő-testületi ülést vezettem, amelyen fontos napirendi pontokról szavaztunk.
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A Makói Konzultációs Testület alakuló ülésén vettem részt.
2014. november 27. (csütörtök)
A hódmezővásárhelyi Rádió7 szerkesztősége meghívására bemutatkozó riport készítésére
került sor, ahol az újonnan megválasztott polgármesterek és alpolgármesterek
nyilatkoztak.
Délután polgármesteri fogadóórán vettem részt Gáspár Sándor képviselő úr körzetében.
2014. november 28. (péntek)
Magyar Fürdővárosok Szövetsége Egyesület szemináriumán és tisztújító közgyűlésén
képviseltem az önkormányzatot.
Délután a Dózsa György Emlékkonferencián vettem részt.
Vertán-telep központjában, a Kassai utcai idősklub előtt emlékfát ültettünk Vertán Endre
volt városi tanácsnokra emlékezve Gáspár Sándor és Weszelyné Véghseő Henrietta
képviselőkkel.
2014. november 29. (szombat)
A Galamb József Szakképző Iskola és a Makói Galamb és Kisállattenyésztő Egyesület
szervezésében került sor a Makói Nemzetközi Kisállat Kiállításra, ahol védnöki
feladatokat láttam el és ünnepi beszédet mondtam.
2014. november 30. (vasárnap)
A gyerekek és szüleik örömére megnyílt a „Sajtkukac” játszóház, amelyen köszöntöttem a
jelenlévőket.
Megkezdődött az adventi készülődés időszaka, ezért ünnepi gyertyagyújtáson vettem részt
a Széchenyi téren.
2014. december 01. (hétfő)
A heti feladatokat meghatároztuk a Kabinet Iroda dolgozóival.
A békéscsabai Alföldvíz Zrt. képviselőivel és hivatali kollégáimmal egyeztettünk a
csatornadíjjal kapcsolatosan.
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2014. december 02. (kedd)
Határon túli magyarokat fogadtunk a Polgármesteri Hivatal nagytermébe, ahol
állampolgársági esküt tettek és ezzel magyar állampolgárokká váltak.
A Munkaügyi Központ képviselőjével és az illetékes osztályvezetőkkel tárgyaltunk a
közfoglalkoztatás lehetőségeiről.
Gyárlátogatáson vettem részt a GIUVODAN Hungary Kft. makói üzemében Czirbus
Gábor alpolgármester úrral .
2014. december 03. (szerda)
Az önkormányzati képviselők képzésének adtunk helyet a nagyteremben, ahol
köszöntöttem a megjelenteket.
Sajtótájékoztatót tartottunk az „Omega Oratórium” produkcióról az együttes tagjaival a
Hagymaház Pódium termében.
A hódmezővásárhelyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökével tárgyaltunk az
együttműködésről.
Szennyvíz Társulási ülésen vettem részt.
2014. december 07. (vasárnap)
A város adventi koszorúján ünnepi műsor keretében megyújtottuk a második gyertyát.
Este a Forgatós Táncegyüttes ünnepi műsorát nyitottam meg.
2014. december 08. (hétfő)
Kabinet Iroda dolgozóival munkaértekezleten megbeszéltük a következő időszak
legfontosabb feladatait és ütemeztük őket, illetve kijelöltük azok megvalósításának módját
és határidejét.
A rendkívüli testületi ülést vezettem.
Sajtótájékoztatót tartottam a legfontosabb intézkedésekről.
2014. december 09. (kedd)
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Az egészségügyi ellátosokról egyeztettem az illetékes vezetőkkel.
A város és a Natura-Marosmenti Művésztelep együttműködéséről tárgyaltam az
alkotótelep vezetőjével.
A Maros-völgyi LEADER Egyesület taggyűlésén képviseltem az önkormányzatot.
Kedves meghívásnak tettem eleget és nagy örömmel vettem részt az önkormányzati
dolgozók gyermekeinek rendezett Mikulás ünnepségen.
2014. december 10. (szerda)
A délelőtt folyamán több lakossági bejelentést hallgattam meg és egyeztettem az illetékes
kollégákkal, kijelöltük a feladatokat és a határidőket.
A FÉG Nyugdíjas Klub meghívására részt vettem a karácsonyi ünnepségükön.
2014. december 11. (csütörtök)
Az osztályvezetőkkel és csoportvezetőkkel folyamatos egyeztetés keretében figyelemmel
kísértük a lakossági adatlapokon beérkezett kérésekre, panaszokra, bejelentésekre tett
intézkedéseket és az érintettek értesítését.
Everling Kft. képviselőjével megbeszélést folytattunk.
Megbeszélésen vettünk részt kollégáimmal a Makó-Térségi Víziközmű Kft. vezetőjével.
Belvárosi és a Civil nyugdíjas klub tagjait köszöntöttem karácsonyi ünnepségükön Czirbus
Gábor alpolgármester úrral.

Makó, 2014.december 11.
Farkas Éva Erzsébet
polgármester
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