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Képviselő-testület!

Az Országgyűlés 2011. december 19-én elfogadta a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvényt. Az önkormányzatok működését alapvetően meghatározó új 
törvényi szabályozás több lépcsőben kerül bevezetésre. 2012. január 1-jével a 142 érdemi 
szakaszból csupán 18 lépett hatályba. A rendelkezések túlnyomó többsége 2013 január 1. 
napjától  alkalmazandó, továbbá néhány rendelkezés csak a 2014. évi általános önkormányzati 
választások napján lépett hatályba. 
Ezen törvény 81. § (3) bekezdés f) pontja értelmében a jegyző évente beszámol a képviselő-
testületnek a hivatal tevékenységéről. 
  
A járások és járási (fővárosi körzeti) kormányhivatalok a fővárosi és megyei kormányhivatalok 
szervezeti egységeiként kerültek felállításra 2013. január 1-jével. A járási kormányhivatalok 
legfontosabb feladata a megyei szintnél alacsonyabb szinten intézendő államigazgatási feladatok 
ellátása. Ennek alapján a járási kormányhivatalokhoz került a jegyző – kivételesen a polgármester, 
illetve a polgármesteri hivatal ügyintézője – hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyek egy része, 
valamint a megyei kormányhivatalok szakigazgatási szervei kistérségi kirendeltségeinek, 
ügyfélszolgálatainak, irodáinak feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek. 
  
Az alábbiakban áttekintésre kerülnek, hogy a fontosabb hatáskörök hogyan oszlanak meg a két 
hivatal között: 
  
Polgármesteri Hivatal: 
  
- telepengedély 
- működési engedély 
- állattartás, birtokvita 
- közterület-használat engedélyezése 
- anyakönyvvezetés 
- foglalkoztatást helyettesítő támogatás 
- adósságkezelő és lakásfenntartási támogatás 
- rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
- óvodáztatási támogatás 
- gyógyfürdő ellátás támogatása 
- Bursa Hungarica ösztöndíj 
- átmeneti segély 
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- méltányos közgyógyellátás 
- temetési segély, köztemetés 
- szemétszállítási díjkedvezmény 
  
  
Járási Hivatal 
  
Okmányiroda 
- személyi igazolvány 
- lakcímkártya 
- közlekedési igazgatási feladatok (jogosítvány, rendszám) 
- mozgáskorlátozottak parkolási igazolványa 
- útlevél 
- vállalkozói igazolvány 
Szociális ügyek 
- időskorúak járadéka 
- egészségügyi szolgáltatásra jogosultság 
- alanyi és normatív közgyógyellátás 
- normatív ápolási díj 
Gyámhivatal 
  
  
Emellett vannak olyan hatáskörök, amelyek a polgárok személyi adatainak és lakcímének 
nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtására kiadott 146/1993. (X.26.) 
Korm.rendelet alapján vannak olyan párhuzamos hatáskörök, melyek tekintetében mind a jegyző, 
mind pedig a járási hivatal is jogosult az eljárás lefolytatására. (pl.: lakcím fiktívvé nyilvánítás, 
lakcímrendezés, adatszolgáltatás feladatellátáshoz) 
  
A polgármesteri hivatal hivatalos elnevezése 2013. január 1. napjától: Makói Polgármesteri Hivatalra 
módosult. 
  
  
A polgármesteri hivatal alapfeladata 
  
A helyi önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat működésével, valamint a polgármester 
vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával 
kapcsolatos feladatok ellátására polgármesteri hivatalt vagy közös önkormányzati hivatalt hoz létre. 
A hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő 
együttműködésének összehangolásában. 
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének és szerveinek működésével, valamint az 
államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása 
is a hivatal kötelessége. Feladatait a képviselő-testület munkájának szervezésében, a döntések 
előkészítésében és végrehajtásában a polgármester határozza meg a jegyző javaslatainak 
figyelembevételével. 
A Polgármesteri Hivatal ellátja az önkormányzat képviselő-testülete, bizottságai, a polgármester és a 
jegyző feladat- és hatásköre gyakorlásához szükséges ügyek, döntések előkészítésével és 
végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. 
A Polgármesteri Hivatal külön jogszabályban meghatározott körzeti igazgatási feladatként ellátja az 
épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvényben meghatározott kiemelt építésügyi 
hatósági feladatokat is. 
  
Hivatali létszám alakulása 
  
A közigazgatási átszervezések kapcsán rövid határidőkkel kellett a képesítési követelményeknek 
megfelelő és hatékony feladatellátást biztosító személyi állományt és hivatali struktúrát kialakítani. 
  
  
A 2014. évi költségvetési rendelet elfogadásakor képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalban 
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engedélyezett létszámot 68,5 főben (ebből 6 fő munkatörvénykönyv hatálya alá tartozik, 2 fő 
választott tisztségviselő, 60,5 fő köztisztviselő) határozta meg, mely változatlan az előző évihez 
képest.  
  
A Polgármesteri Hivatal szervezete 
  
A Polgármesteri Hivatal a képviselő-testület szerveként egységes hivatalként működik, melynek  
belső szervezeti tagozódását a képviselő-testület határozza meg. 
A Polgármesteri Hivatalnál megmaradt feladatok figyelembe vételével megtörtént a meglévő 
szervezeti struktúra átgondolása is. 
  
A Szervezeti és Működési Szabályzatot az Ügyrendi, Pénzügyi, Közbeszerzési és Tulajdonosi 
Bizottság, míg az Ügyrendet a képviselő-testület a márciusi rendes ülésén fogadta el. 
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A hivatali létszámot a következő tényezők is nagy mértékben befolyásolják. A vagyongazdálkodási 
feladatok ellátása teljes körűen a Polgármesteri Hivatal szervezetén belül történik, mely 210 lakás, és 
176 nem lakás célú ingatlan mellett termőföldeket, szántókat, zártkerteket és beépítetlen területeket 
is érint. 

  

A pályázatokkal, valamint azok megvalósításával kapcsolatos feladatok szintén a Polgármesteri 
Hivatal szervezetén belül kerülnek megvalósításra.  

A tárgyidőszak záró napján 19 db futó pályázat koordinációját látta el. 
  
Fenntartási időszakban lévő projektek száma: 37 db 
  

1. Hazai operatív programok (DAOP, TIOP, TÁMOP, KEOP, KözOp): 26 db  
2. Idegen nyelvű pályázatok: (Interreg, HURO): 4 db  
3. Hazai forrásból megvalósított pályázatok (TEKI, CEDA, TEUT): 7 db 

  

A jogi személyiségű társulások munkaszervezeti feladatainak ellátása szintén többletterhet ró a 
Polgármesteri Hivatalra.  

  

A Többcélú Társulás jelenleg az alábbi térségi feladatokat látja el: 

a. az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. § c) pontjában foglalt alapellátáshoz 
kapcsolódó ügyeleti ellátás szervezése  

b. közös pályázat, pályázati forrásgyűjtés  
c. együttműködés a területfejlesztésben, koordinálja a társulás működési területén a 

területfejlesztésben érdekelt szervezetek együttműködését, pályázatot nyújthat be a fejlesztési 
források igényléséhez,  

d. Mötv. 119. § (4) bekezdésben foglalt belső ellenőrzési feladatok. 

Az a)-c) pontban foglalt feladatokat 17, míg a d) pontban foglalt feladatot korábban 17, 2013. július 
1. napjától 16 település vonatkozásában látja el. 
  
Az egyes polgármesteri hivataloknál jelentős eltérések vannak a hivatalon belül, illetve a 
hivatalon  kívül szerveződő egyes funkciók vonatkozásában, így a létszámigény is nagy szóródást 
mutathat. Emellett nagy mértékű odafigyelést igényel a kollégáktól jogszabályváltozások folyamatos 
nyomon kísérése és gyakorlatban történő alkalmazása is. 

A jelen beszámolót tovább árnyalják a mellékelt, az egyes szervezeti egységek munkáját bemutató 
dokumentumok. 

Tisztelt Képviselő-testület! 
  
Az általános, bevezető előterjesztés után kérem, szíveskedjenek áttekinteni a hivatal belső szervezeti 
egységeinek munkájáról készített anyagot is. Kérem továbbá - a melléklettel együtt - a beszámoló 
elfogadását.  

Makó,  2014. november 30. Dr. Bánfi Margit
jegyző
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Beszámoló a Vagyongazdálkodási Iroda tevékenységéről 
 

A Makói Polgármesteri Hivatal SzMSz-ének módosítását követően Vagyongazdálkodási Iroda 
feladatait az alábbi szervezeti felépítésben látta el: 

Műszaki Iroda: 
a) Beruházási és városüzemeltetési Iroda:  
b) Innovációs Iroda 
c) Vagyongazdálkodási Iroda 

 

Az Iroda szervezeti és működési szabályzatban meghatározott feladatai a következők: 

- Előkészíti az önkormányzati vagyongazdálkodással kapcsolatos önkormányzati 
rendeleteket, karbantartja a hatályos rendeletek (vagyonrendelet, lakásrendelet, lakáscélú 
helyi támogatásokra vonatkozó rendelet, önkormányzati tulajdon védeleméről szóló 
rendelet, közút nem közlekedési célú hasznosításáról szóló rendelet, kéményseprő-ipari 
szolgáltatás ellátásáról szóló helyi rendelet). 

- közreműködik az Önkormányzat gazdasági programjának, közép- és hosszú távú 
vagyongazdálkodási tervének előkészítésében és végrehajtásában 

- Felméri, leltározza és nyilvántartja az önkormányzat ingatlanvagyonát, vezeti a 
vagyonkataszterben az önkormányzati ingatlanokat érintő tulajdonváltozásokat, az 
ingatlanokat, terhelő kötelezettségeket, valamint az azokat megillető jogokat, továbbá az 
előírt határidőben információt szolgáltat a vagyonnal való gazdálkodásáról (statisztikai 
jelentés küldése). Folyamatos egyeztetést végez a Földhivatali nyilvántartással és a 
Pénzügyi Osztály tárgyi eszköz nyilvántartójával. 

- Javaslatot dolgoz ki az ingatlanvagyon hasznosítására, ellátja az önkormányzat 
vagyonbiztosításával kapcsolatos tevékenységet. 

- Előkészíti és végrehajtja az önkormányzati tulajdonú ingatlanok (épületek, építmények, 
építési telkek, termőföldek) elidegenítésével és önkormányzati tulajdonú ingatlanok 
megvásárlásával és nem önkormányzati tulajdonú ingatlanok vételével kapcsolatos 
Képviselő-testületi anyagokat, előterjesztéseket: 

a) Elkészíti a társasház alapító okiratokat és átvezetteti az ingatlan- nyilvántartásokban 
a változásokat. 

b) Ingatlanforgalmi értékbecsléseket készíttet. 
c) Közzéteszi az önkormányzat vagyonrendelete alapján a helyben szokásos módon 

az ingatlanok elidegenítésre történő pályázati felhívást. 
d) Licittárgyalásokat szervez és lebonyolít. 
e) Adásvételi szerződések készít el. 
f) A tulajdonjog változásának az ingatlan-nyilvántartáson és a kataszteren történő 

átvezettetéséről gondoskodik 
g) Ellátja az Önkormányzat részére történő földfelajánlások ügyviteli feladatait.  
h) Cégek részére nyújtott munkahely teremtési/munkahely megtartási támogatás 

nyújtása esetén ellenőrzi azok teljesítését.  
- Nem lakás céljára szolgáló helyiségek üzemeltetésével, működtetésével kapcsolatos 

feladatokat lát el: 
a) Előkészíti a bérlemények hasznosítására vonatkozó testületi/bizottsági 

előterjesztéseket, végrehajtja a testületi határozatokat, a helyi rendeletben foglalt 
szabályok alapján lebonyolítja a nyilvános pályázati, illetve a pályázaton kívüli 
eljárást. 

b)  A helyben szokásos módon meghirdeti hasznosításra a megüresedett 
bérleményeket.  

c) Több pályázó esetén liciteljárásokat szervez és bonyolít le. 
d) Bérleti szerződéseket köt. 



e) A szükséges karbantartási, javítási munkákat végezteti el árajánlatok alapján. 
f) A használat során a bérlők részéről felmerült problémákat, kifogásokat kivizsgálja 

és megteszi a szükséges intézkedéseket, kapcsolatot tart a bérlőkkel 
       g) Nyilvántartja a helyiségeket, vezeti a helyiségbérleti díjakat.  

- Vezeti az önkormányzati tulajdonú bérlakások teljes körű nyilvántartását, gondoskodik a 
bérlakások üzemeltetéséről, működtetésével kapcsolatos feladatokat lát el:  

a) Visszaveszi a megüresedett önkormányzati bérlakásokat a bérlőktől  
b) Előkészíti a Bizottsági és Képviselő-testületi előterjesztéseket, továbbá lefolytatja a 

bérlakások nyilvános pályáztatását. 
c)  A helyben szokásos módon meghirdeti hasznosításra a megüresedett 

bérleményeket.  
d) Ellenőrzi a meghirdetett bérlakásokra beérkezett pályázatokat, döntésre előkészíti.  
e) Lebonyolítja a szerződéskötést. 
f) A használat során a bérlők részéről felmerült problémákat, kifogásokat kivizsgálja 

és megteszi a szükséges intézkedéseket, kapcsolatot tart a bérlőkkel 
g) Nyilvántartja a lakbéreket., kapcsolatot tart a bérlőkkel, részt vesz a lakógyűléseken. 

- Nyilvántartja a Maros-parti üdülőterületeket, magántulajdonú felépítmény esetén 
nyilvántartja azok tulajdonosát, minden év november 30-ig meghatározza ezen 
üdülőterületek bérleti díját, ezekre bérleti szerződéseket köt. 

- Előkészíti és végrehajtja az ingatlanvagyon kezelésbe, üzemeltetésbe adásával kapcsolatos 
előterjesztéseket, döntéseket, szerződéseket, valamint végzi az ezzel kapcsolatos ügyviteli 
és nyilvántartási feladatot  

- Üresen álló ingatlanok közüzemi díjairól nyilvántartás vezet, ellátja az almérővel nem 
rendelkező ingatlanok közüzemi díjak felosztását, végzi a felhasználás ellenőrzését. 

- Ellátja az önkormányzat tulajdonában lévő értékpapírok és egyéb vagyonelemek 
hasznosításával összefüggő feladatokat.  

- Gondoskodik a tevékenységi körbe tartozó információknak az Önkormányzat portálján 
való megjelenéséről, az információk naprakészen tartásáról. 

- Ügyfélfogadási időben rendszeres ügyfélfogadást tart, rendszeresen kapcsolatot tart az 
ügyfelekkel, társasház esetén a közös képviselőkkel is. 

- Havonta felszólítja az önkormányzat követelésállományba (lakbér, vízdíj, helyiségbérleti 
díj hátralék, közterület használat, eseti helyiségbérleti díj hátralék, továbbszámlázási 
díjtartozás, garázs alatti földterület, Maros-partii üdülőtelkek bérleti díj hátraléka, nem 
lakáscélú helyi támogatás) tartozó díjak meg nem fizetéséből keletkezett hátralékosokat, 
továbbá félévente behajtás céljából hátralékokról készült kimutatást (jún.30-i állapot, és 
december 31-i állapot) átadja az Adóiroda részére a 2003. évi XCII. törvény 161. §-ban 
meghatározott adattartalommal. 

- Működteti a lakáscélú támogatási rendszert. A pályázati eljárás menetének megfelelően 
előkészíti és lebonyolítja az eljárást, elkészíti a megállapodást, figyelemmel kíséri a 
megállapodásból származó kötelezettségek teljesítését és érvényt szerez azoknak. 
Teljesítés esetén törölteti az ingatlant terhelő jelzálogjogot.  

- Pályázat kiírásával vissza nem térítendő támogatást nyújthat a Makó Város helyi építészeti 
örökségének védelméről szóló mindenkor hatályos önkormányzati rendeletben szereplő 
védendő épületek homlokzatának, illetve homlokzatrészének a felújítására és 
helyreállítására.  

- Közreműködik a „Panel Plusz” hitelprogram önkormányzati önrészének biztosításában és 
az ennek megfelelő önkormányzati döntés előkészítésében, meghozatalában és 
végrehajtásában. 

- Végrehajtja a jegyzőnek – termőföldek értékesítésével, haszonbérbeadásával, a vadászati 
jog gyakorlásával összefüggő – kifüggesztésekkel kapcsolatos feladatait.  

- Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság döntéseit előkészíti és  végrehajtja. Ellátja az Egyenlő 
Esély Bizottsága ügyviteli feladatait, végrehajtja a bizottság döntéseit. 

- az építtető vagy az építési hatóság megkeresésére önkormányzati tulajdonú ingatlan 
vonatkozásában előkészíti a képviselő-testület, illetve a polgármester tulajdonosi 



nyilatkozatának megtételével kapcsolatos döntést, előkészíti az Önkormányzat ingó- és 
ingatlanvagyonára vonatkozóan a tulajdonosi jogok gyakorlásával kapcsolatos döntést. 

- Koncepciót alakít ki az önkormányzat tulajdonában lévő mezőgazdasági művelés ágú 
ingatlanok hasznosítására, végrehajtja az ezzel kapcsolatos testületi határozatokat. Az 
önkormányzat tulajdonában lévő mezőgazdasági művelési ágú ingatlanokra hasznosítására 
bérleti szerződéseket köt, vezeti az ezekkel kapcsolatos nyilvántartásokat, ellenőrzi ezen 
területek művelési ágban tartását helyszíni szemle során. 

- Közreműködik a költségvetés összeállításában, gondoskodik a bevételek teljesítéséről; 
nyilvántartást vezet az előirányzatok alakulásáról, felhasználásáról, közreműködik a 
féléves, éves beszámolók elkészítésében. 

 
Vagyongazdálkodás 
A vagyongazdálkodási iroda tevékenységét a 2013. évben a Műszaki Iroda részeként 2014. február 
1. napjától 2014. november 30. napjáig a pénzügyi osztály részeként végzi 5 és 3 fő közötti 
létszámmal, jelenlegi létszáma 2 fő jogász, 1 fő vagyongazdálkodási előadó. 

Ügyiratforgalmát tekintve a 2013. október 1-től 6045 db elintézett ügyirata van az irodának a 
beszámoló elkészítésének időpontjáig.  

 

Főbb feladatainak részletezése: 
Ingatlan állomány karbantartása, felújítása 
A felújítási, javítási munkálatok elvégeztetése, árversenyt követően vállalkozási szerződés 
keretében vállalkozókkal történik. Az árajánlatok bekérése, az ártárgyalás lefolytatása, a 
vállalkozási szerződés megkötése, a műszaki átadás lebonyolítása,  a számla befogadása a Műszaki 
Iroda közreműködésével a vagyoncsoport vezető koordinációjában történt, az alábbiak szerint 
realizálódott: 

 

 

Felújítás, karbantartás, javítás 
2013. október 01. naptól 2014.11.30. napig 

     
Cím Munkálat Nettó érték 
Fűrész u. 28. Kémény bontása, építése 276 624 Ft 
Széchenyi tér 10. Vízvezeték szerelés 25 000 Ft 
Széchenyi tér 8. Elektromos szerelés 30 000 Ft 
Justh Gyula u. 23. Dugulásehárítás 12 000 Ft 
Széchenyi tér 10. Csőtörés, vízvezeték javítás 25 000 Ft 
Széchenyi tér 10. WC tető csere 3 450 Ft 
Csanád vezér tér 4. Zárcsere 4 550 Ft 
Széchenyi tér 10. Ajtó javítás  6 000 Ft 
Bajza u. 71-73. Fűtőberendezés javítása 32 000 Ft 
Bajcsy ltp. 1/A Konvektorok, elektromos vízmelegítő  beszerelése 30 551 Ft 
Bajcsy ltp. 1/A Kobvektorok javítása 30 551 Ft 
Királyhegyesi u. 13. Fűtőkészülék javítása 7 638 Ft 
Szeszfőzde Felújítás 1 264 108 Ft 
Megyeház u. 20 Gáztüzelő berendezés, felülvizsgálata javítása 16 575 Ft 
Szegedi u. 1-3 Üvegezés 5 174 Ft 
Bajza u. 71-73. Riasztó központ csere 39 500 Ft 
Önkormányzat Zárcsere 13 400 Ft 
Justh Gyula u. 23. Fűtőberendezés javítása 21 335 Ft 
Kossuth u. 5. Vízvezeték szerelés 5 830 Ft 
Széchenyi tér 7. Zátcsere 6 050 Ft 



Deák F. u. 8. Zárcsere 7 400 Ft 
Szent J. tér 19/a Zárcsere 3 300 Ft 
Justh Gyula u. 23. Ablaküvegezés 9 760 Ft 
Kálvin u. 8-12 Kirakat üvegezés 31 527 Ft 
Széchenyi tér 6. Portéka tár világítás szerelés 52 000 Ft 
Széchenyi tér 10. Üvegezés 7 044 Ft 
Széchenyi tér 10. Tűzjelző rendszer javítás 14 400 Ft 
Széchenyi tér 10. Fűtőkészülék javítása 18 610 Ft 
Széchenyi tér 10. Fancol radiátor szűrőbetét csere 31 500 Ft 
Széchenyi tér 10. Vizesblokk javítás 17 000 Ft 
Bajcsy ltp. 1/A Gáztüzelő berendezés, felülvizsgálata javítása 6 025 Ft 
Vásárhelyi u. 49 Üvegezés 14 063 Ft 
Széchenyi tér 2-4 Üvegezés 9 528 Ft 
Kőrösi Cs. S. u. 2/5 Gázkazán javítás 19 400 Ft 
Rudnay Gy. u. 2/a Zanussi tűzhely beépítése 6 850 Ft 
Rudnay Gy. u. 2/a Zanussu gáztűzhely 44 094 Ft 
Széchenyi tér 2-4 Bojler csere 40 000 Ft 
Széchenyi tér 2-4 Csőtörés javítása 24 600 Ft 
Tömörkény u. 1/a  Zanussui gáztűzhely 44 086 Ft 
Tömörkény u. 1/a  Gáztűzhely beszerelés 6 465 Ft 
Kálvin 8-12 Villanyszerelés 23 748 Ft 
József A. u. 1  Zátrcsere 11 346 Ft 
Földeáki út  Buszváró felépítvény 575 000 Ft 
Széchenyi tér 25. Fűtés átalakítás 339 460 Ft 
Kálvin u. 8/B Mellékvízmérőcsere 9 900 Ft 
Széchenyi tér 9-11 Felújítás 2 903 050 Ft 

 

Lakásgazdálkodás feladatköre: 
A vagyongazdálkodási feladatkörökön belül a lakásgazdálkodás kiemelt szerepet játszik. 213 db 
önkormányzati bérlakás és bérlő  nyilvántartásáról, a lakások pályázati eljárás keretében történő 
hasznosításáról, társasházi közös képviselővel való kapcsolattartásról 1 fő munkatárs 
gondoskodik. A lakásgazdálkodás Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete 
alapján pályázati rendszer útján történik, mely alapján a megüresedő bérlakásokat 3 jogcímen 
kiírható pályázati eljárás keretében kell hasznosítani. A pályázati rendszer az éves szinten 
megüresedő 10-15 db lakás 100-120 db pályázó általi pályáztatásának lebonyolítását jelenti a 
pályázat kiírásától a bérleti szerződés megkötésén keresztül a lakás bérlőnek történő átadásával, 
közüzemi átjelentésekkel bezárólag.  

A lakásgazdálkodás 2013. október 1. – 2014. november 30. időszakban az alábbi 19 db 
megüresedett lakást pályáztatta meg. A pályázati eljárás során valamennyi pályázóval min. 3 
alkalommal találkozott az ügyintéző (pályázati anyag átadása, kitöltött pályázati anyag átvétele, a 
lakás személyes bemutatása). Mivel a lakás bérbeadás képviselő-testületi hatáskör a döntés 
előkészítés és a döntés 38 db vezetői anyag és 38 db testületi előterjesztés elkészítésével járt. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
2013. október 01 - 2014. november 30.   

          

Sorszám Év Lakás cím Kiírás jogcíme Pályázók száma (db) 

1.  
2013

. Makó, Vásárhelyi u. 49. fsz. 4. szociális 4 

2.  2013 Makó, Fűrész u. 11. IV. 11. szabadpiaci 1 

3.  
2013

. Makó, Szegedi u. 1. C fsz. 1. szabadpiaci 1 

4.  
2013

. Makó, Kálvin u. 8-12. C IV. 12. költségelvű 3 

5.  
2013

. Makó, Kálvin u. 8-12. C IV. 12. költségelvű 1 

6.  
2014

. Makó, Kálvin u. 8-12. C IV. 12. költségelvű 5 

7.  
2014

. Makó, Széchenyi t. 2-4. II. 8. költségelvű 13 

8.  
2014

. Makó, Vásárhelyi u. 49. fsz. 6. költségelvű 3 

9.  
2014

.  Makó, Királyhegyesi u. 13. fsz. 1. szociális 6 

10.  
2014

. Makó, Királyhegyesi u. 13. fsz. 2. szociális 5 

11.  
2014

. Makó, Királyhegyesi u. 13. fsz. 3. szociális 5 

12.  
2014

.  Makó, Kálvin u. 8-12. C IV. 12. költségelvű 5 

13.  
2014

. Makó, Úri u. 6. I. 4. szabadpiaci 3 

14.  
2014

. Makó, Tömörkény u. 1. A III. 8. szabadpiaci 1 

15.  
2014

. Makó, Kőrösi Cs. S. u. 1. fsz. 1. 
garzonlakáshoz 

jutás útján 1 

16.  
2014

.  Makó, Kálvin u. 24.  költségelvű 1 

17.  
2014

. Makó, Kálvin u. 24.  költségelvű 3 

18.  
2014

. Makó, Kálvin u. 8-12. B IV. 10. költségelvű 5 

19.  
2014

. Makó, Szegedi u. 1. B I. 5.  szabadpiaci 6 

Összesen       72 
 
 
 
Mivel a bérlakások zöme társasházban található, a lakásgazdálkodó a társasház közös 
képviselőjével is tartja havonta legalább egy alkalommal történő gyakorisággal a kapcsolatot, az 
önkormányzatra eső közös költség, társasházi biztosítás, szokásos mértéket meghaladó felújítás 
ügyében. 

Ugyancsak a lakásgazdálkodó jelenti a közüzemi szolgáltatók felé a bérlőváltozásokat. 



A lakásgazdálkodás költségvetési előirányzatai az elmúlt időszakban az alábbiak szerint 
alakult: 
 

Lakásgazdálkodás költségvetési előirányzatainak alakulása 
    
    

Teljesülés 
2013- évben Módosított előirányzat (ezer Ft) 

ezer Ft % 
Bevétel 24 960   23 675   94,85% 
Kiadás 9 387   7 106   75,70% 
        
    
    
    
    

Lakásgazdálkodás előirányzatainak alakulása 2014.10.31. napi könyvelés alapján 

    
    

Teljesülés 
2014- évben Módosított előirányzat (ezer Ft) 

ezer Ft % 
Bevétel 24 018   16 716   69,60% 
Kiadás 13 149   5 445   41,41% 
    

 
Vagyongazdálkodás nem lakáscélú helyiségekkel kapcsolatos főbb feladatainak 
részletezése: 
Nem lakás céljára szolgáló helyiségek nyilvántartását, pályáztatását, bérbeadását 
(üzletek, irodák, garázsok, raktárak) az orvosi rendelők, irodaházak közüzemi 
költségfelosztását, továbbszámlázási előkészítése: 
 A nem lakás célú ingatlanok vonatkozásában fő cél a költségtakarékos üzemeltetés és a hatékony, 
az önkormányzati érdekeket szem előtt tartó hasznosítás. Ennek megfelelően folyamatos a bérleti 
díjak felülvizsgálata, melyhez alapul az ingatlanforgalmi szakértő által megállapított piaci bérleti díj 
szolgál. Bérleti jog eladása esetén a bérleti jogot átvevő fél a szerződéskötéssel egyidejűleg a piaci 
bérleti díj tizenkétszeresének megfelelő összegű pénzbeli térítést kell, hogy fizessen az 
Önkormányzatnak. Üzlethelyiségek albérletbeadásánál (terület max. 50%-a) bérlő az albérleti 
jogviszony időtartama alatt 100%-kal emelt összegű bérleti díjat fizet.   

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



A bérlemények költségvetési előirányzatának betartása az alábbiak szerint alakult: 
      

Bérlemények költségvetési előirányzatainak alakulása   
      
      

Teljesülés   

2013- évben 

Módosított 
előirányzat (ezer 

Ft) ezer Ft %   
Bevétel 504 949   496 403   98,31%   
Kiadás 202 427   195 911   96,78%   
      

Bérlemények költségvetési előirányzatainak alakulása 
2014.10.31. napi könyvelés alapján   

      
      

Teljesülés   

2014- évben 

Módosított 
előirányzat (ezer 

Ft) ezer Ft %   
Bevétel 622 895   545 974   87,65%   
Kiadás 193 744   157 039   81,05%   

 

 1. A megüresedett bérleményeket a helyi rendeletnek megfelelően 2 alkalommal kell 
megpályáztatni majd azt követően szabadon bérbe adhatók. A pályáztatással érintett helyiségek az 
alábbiak voltak 2014. évben. 

 

Cím  típus Pályáztatások száma Bérbeadás 
Béke u. 9. iroda 1 nem 

József A. u. 2. 2 db üzlet 1 nem 
Kálvin u. 8-12. üzlet 2 igen 

Hunyadi u. 1-3. 2 db garázs 
2013. évben kétszeri 

pályáztatás 
bérbeadás 2014. 

évben 
Széchenyi tér 7. iroda 1 igen 

Széchenyi tér 7. 
2 db 

üzlethelyiség 1-1 igen 
Széchenyi tér 10. üzlethelyiség 3 igen 

Széchenyi tér 13-15 üzlethelyiség 1 igen 

Széchenyi tér 17-19 üzlethelyiség 2 nem 
Széchenyi tér 25. fsz. 

1. üzlethelyiség 2 igen 
Széchenyi tér 8. cukrászda 2 igen 
Széchenyi tér 8. üzlethelyiség 2 nem 

Széchenyi tér 9-11. üzlethelyiség 1 igen 
Úri u. 3 raktárhelyiség 1 nem 

Széchenyi tér 10.  étterem 1 nem 

  Összesen: 18 pályázati kiírás. 



2. Polgármesteri hatáskörben megújított bérleti szerződések száma: 8 db 

A szerződések megújításának feltételeként bérlőknek valamennyi bérleti díj és közüzemi díj 
hátralékukat rendezniük szükséges, illetve a bérleti díj alapulvételével számított pénzbeli térítést 
kell fizetniük. 

 

3. Helyiségek eseti bérbeadására 2014. évben (legfeljebb 72 óra időtartamra) polgármesteri 
hatáskörben 56 alkalommal került sor. 

 

4. Mezőgazdasági hasznosítású önkormányzati ingatlanok bérbeadása során 2014. évben 28 
haszonbérleti szerződés került előkészítésre, a változó lejárati határidők miatt ezek 
megújítása folyamatos, a szerződések megkötése polgármesteri hatáskörben történik. 

 

 
A kataszteri nyilvántartás, bizottsági jegyzőkönyvvezetés: 
A Vagyongazdálkodási Iroda fő tevékenységét képezi Makó Város Önkormányzata tulajdonát 
képező ingatlanvagyon központi és helyi jogszabályok alapján történő nyilvántartása és 
hasznosítása. A hasznosítási feladatok ellátása csak szakszerűen, pontosan vezetett kataszteri 
nyilvántartás mellett lehetséges, mely a földhivatali nyilvántartáson alapul és a számvitel analitikus 
nyilvántartásával történő folyamatos, párhuzamos értékbeli változás egyeztetést igényel. A 35 
milliárd Ft ingatlan értéket nyilvántartó kataszteri nyilvántartás számítógépes nyilvántartás, mely 
papír alapú földhivatali bejegyzés nyilvántartásra épül és 3000 db tételt rögzít. Az ingatlan 
hasznosításokkal (értékesítés, vásárlás, értéknövelő beruházás) kapcsolatos változások felvezetése 
mennyiségben és értékben a kataszteri nyilvántartó feladata. Mivel a kataszteri nyilvántartás és a 
számviteli analitikus nyilvántartás egyezősége a mindenkori mérleg alátámasztásához 
elengedhetetlen, a nyilvántartás vezetése a könyvvizsgáló által is rendszeresen ellenőrzött feladat. 

A mezőőri járulék kivetés 2004. évtől 2012. év végéig tartozott a vagyoncsoport feladatkörébe. A 
járulék kivetés e célra 2005. évben SALDO Kft. által készített számítógépes nyilvántartó és kivető 
program segítségével készül. Évente 3000 db határozat és számla készül. Mivel nincs közvetlen 
informatikai összeköttetés a körzeti földhivatallal a tulajdonosok személyében bekövetkezett 
változások rögzítésére személyesen vagy írásban megtett bejelentés alapján van mód, melynek 
következtében a feladat ellátása folyamatos ügyfélforgalommal jár.  

A Városfejlesztési, Városüzemelési, Lakásügyi és Turisztikai Bizottság jegyzőkönyvvezetése a 
bizottság összehívását, az elé kerülő anyagok kipostázásra történő összeállítását, a jegyzőkönyv 
hanganyagának írásos rögzítését és a határozatok elkészítését jelentette 2013. október 1-jétől 25 
alkalommal. 

 

A hátralékkezelés, földhasznosítási kifüggesztési eljárás lebonyolítása, földfelajánlások 
ügyintézése: 
A  könyvvizsgáló kiemelten vizsgálja  a hátralékállomány összetételét, féleségenkénti mértékét, a 
hátralékkezelés jogszabályi előírásoknak megfelelő ügymenetét, a megtett intézkedéseket és azok 
nyilvántartását. 

Ugyancsak kiemelt ügyintézői feladat a magántulajdonban lévő termőföldek adásvételével, 
haszonbérletével kapcsolatos ajánlati felhívások kifüggesztése és jegyzői igazolás kiadása a 
beérkezett vételi ajánlatokról. Az új földforgalmi törvény hatására növekedetett a kifüggesztések 
száma, amely évente 450-500 db kifüggesztéssel és jegyzői igazolás kiadásával jár. 



Beszámoló a Pénzügyi Osztály tevékenységéről 

A Makói Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya látja el Makó város önkormányzata, a 
Polgármesteri Hivatal, a román- és roma nemzetiségi önkormányzat, a makói székhelyű kistérségi 
társulások legtöbb gazdálkodási feladatát (kötelezettségvállalási, utalványozási, teljesítés igazolási 
tevékenységet részben végez), valamint költségvetési intézményei közül a József Attila Könyvtár 
és Múzeum, illetőleg a Makói Óvoda egyes költségvetés végrehajtásával kapcsolatos feladatait, 
továbbá szakmai irányító jellegű tevékenységet lát el mind az intézmények, mind az 
önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok tekintetében, továbbá ellátja a jegyző adóhatósági 
jogköréből eredő feladatokat. 

Fentieket - a Makói Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. március 21-
től hatályos módosításának megfelelően - a Pénzügyi Osztályon belül két iroda a Számviteli Iroda 
és az Adóiroda munkatársai végzik osztályvezető és osztályvezető helyettes, valamint a területért 
felelős vezetők irányítása mellett. 

Az Osztály létszáma a képviselő-testület létszám gazdálkodási döntéseit követően jelenleg 21,75  
fő, melyből jelenleg 2 fő tartósan távol van ( szülési szabadság miatt). A ténylegesen jelenlévő 
létszám az alábbi munkaköröket ellátó munkatársakból tevődik össze: 

- 1 fő osztályvezető 
- 1 fő osztályvezető helyettes 
- 1 fő számviteli irodavezető 
- 3 fő főkönyvi könyvelő 
- 2 fő analitikus könyvelő 
- 1 fő pénztáros, számlázó 
- 1,75 fő pénzügyi előadó, 
- 1 fő pályázatok pénzügyi elszámolója, főkönyvi könyvelője 
- 1 fő adóiroda vezető 
- 1 fő gazdasági elemző 
- 5 fő adóügyi előadó 
- 1 fő jogász 

 



 

Az osztály feladatai az alábbi főbb csoportokra oszthatóak: 

- képviselő-testület döntéseinek előkészítése 
- költségvetés végrehajtásával kapcsolatos gazdálkodási feladatok 
- intézmények és gazdasági társaságok gazdálkodásának figyelemmel kísérése, részükre 

iránymutatás 
- pályázatok pénzügyi koordinációja, pályázat elszámolás 
- helyi adórendeletek végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása 
- hátralékbeszedés 
- mezőőri járulék kivetése és beszedése. 

2014. első három negyed évében 1126 db iktatott ügyirat keletkezett az osztály pénzügyi – 
számviteli (nem adóügyi) területén, melyből 206 db főszámon, 865 db alszámon iktatott irat. 
Előterjesztéseink száma 55 db volt. Ezen számok nem tartalmazzák a számviteli feladatok 
ellátásával kapcsolatos bizonylat és számlaforgalmat, könyvelési tételt. 

Az Osztály a képviselő-testület döntéseinek előkészítésével kapcsolatban az alábbi feladatokat 
látta el 2014. január 1. és 2014.november 30. között: 

A testület februári ülésére összeállításra került az önkormányzat költségvetési rendelete, mely 
3/2014. (II.06.) Makó ör. számon került elfogadásra. Az elfogadott költségvetési rendelet ezidáig 
7 alkalommal került módosításra melyek előkészítése során a képviselő-testület döntései, az 
évközben elfogadott jogszabályból eredő kötelezettségek és jogosultságok, az intézményvezetők 
és szakfeladatgazdák előirányzat átcsoportosítási javaslatai, a központi költségvetésből származó 
előirányzat módosítások kerültek mindenkor figyelembe véve. A költségvetési rendelet 
elfogadását követően összeállításra kerültek az elemi költségvetések, azok határidőben 
továbbításra kerültek az államháztartás információs rendszerén keresztül az illetékes 
szakminisztériumba. 

2014. áprilisában a képviselő-testület elé beterjesztésre került a 2013. év gazdálkodásáról készített 
zárszámadási rendelet, valamint a pénzmaradványok felhasználására készült javaslat melyet a 
független könyvvizsgáló záradék nélkül auditált. 



A költségvetési rendelet főösszegének alakulása 

 

Az önkormányzat 2014. év első félévi gazdálkodásáról készített tájékoztatót augusztus hónapban 
tárgyalta és fogadta el a testület. 

Jelenleg a gazdálkodás ¾ éves helyzetéről szóló beszámoló, valamint a 2014. december havi 
rendelet módosítási munkálatai vannak folyamatban, melyek a december havi rendes ülésre 
beterjesztésre kerülnek. 

A képviselő-testület elé terjesztett további tárgykörök: 

- ebben az évben több alkalommal készítettünk előterjesztést az önkormányzati 
adósságkonszolidációhoz kapcsolódóan meghozandó döntésekre tekintettel 

- önkormányzat által nyújtott támogatásokról szóló  döntések előkészítése, támogatási 
megállapodások megkötése 

- költségvetést érintő társosztályi előterjesztések pénzügyi egyeztetése, a meghozott 
határozatok költségvetési átvezetése 

A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos gazdálkodási, számviteli feladataink során elláttuk, 
ellátjuk az alábbi munkálatokat: 

- számlarend, számviteli politika és annak mellékletei: leltározási, leltárkészítési és selejtezési 
szabályzat, pénzkezelési szabályzat, eszközök és források értékelési szabályzata, 
önköltség-számítási szabályzat, pénzgazdálkodási jogkörök gyakorlásának módjával, 
eljárási és dokumentációs részletszabályaival, az ezeket végző személyek kijelölésének 
rendjére vonatkozó szabályzat elkészítése, analitikus nyilvántartási rend  és a főkönyvi 
könyvelés  kapcsolat rendszerének szabályzata, számla-kerettükör elkészítése 

- előirányzatok könyvelése, nyilvántartása 
- kötelezettségvállalások pénzügyi ellenjegyzése 



- kötelezettségvállalások nyilvántartásba vétele 
- kötelezettségvállalások pénzügyi teljesítése 
- érvényesítési, - egyes esetekben - utalványozási, teljesítés igazolási, továbbá ellenjegyzési 

feladatok ellátása 
- banki és pénztári kifizetések 
- gazdasági események számviteli rögzítése (analitika, főkönyv) 
- likviditási terv, finanszírozási ütemterv készítése 
- önkormányzati adósságállomány, befektetés állomány nyilvántartása 
- ÁFA, cégautóadó, rehabilitációs bevallások elkészítése, statisztikai adatszolgáltatás 
- rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások helyi számfejtése, kifizetése, cafeteria 

elemek számfejtése, létszámcsökkentési pályázat benyújtása, prémiumévek program 
elszámolás elkészítése 

- társulások gazdálkodási feladatainak ellátása (költségvetési koncepció, költségvetési 
határozat és annak módosításai, féléves, háromnegyedéves beszámoló elkészítése, 
főkönyvi könyvelési és analitikus könyvelési feladatok ellátása, teljeskörű pénzügyi 
feladatellátás (számlanyilvántartás, bank, pénztár), időszakos pénzforgalmi- és 
mérlegjelentések elkészítése, ÁFA bevallások elkészítése, pályázatkezelés) 

- számlanyilvántartás vezetése 
- analitikus nyilvántartások vezetése (tárgyi eszköz, támogatás nyilvántartás, bérnyilvántartás 

stb.) 
- számlázás, bevételek beszedése 
- központosított előirányzatok igénylése, elszámolása a Magyar Államkincstár felé 
- szabad pénzeszközök lekötése 
- kapcsolattartás a számlavezető pénzintézettel 
- évente 3 alkalommal normatíva igénylés, lemondás, elszámolás valamennyi intézmény 

vonatkozásában 
- adatszolgáltatás a Magyar Államkincstár által fenntartott ebr42 és ÖNEGM számítógépes 

szoftver rendszeren keresztül 
- költségvetési szervek alapító okiratainak, okirat módosításainak törzskönyvi 

nyilvántartásba vételéhez adatszolgáltatás a Magyar Államkincstár felé 
- uniós és hazai pályázatok benyújtásában, lebonyolításában valamint pénzügyi 

elszámolásában való teljeskörű közreműködés 
- adósságkonszolidációs eljárásban való operatív feladatok ellátása (adatszolgáltatás az 

Adósságkezelőközpont részére) 
- havi pénzforgalmi jelentések, negyedéves mérleg- és pénzforgalmi jelentések, féléves, éves 

beszámolók összeállítása, továbbítása az Államkincstár felé 
Normatíva igénylés, elszámolás: 
A pénzügyi osztály kiemelt feladata az állami normatíva, központosított támogatások 
igénylése, módosítása, elszámolása. 
Az önkormányzat  2014. évi költségvetési törvény 2. melléklete szerinti módosított 
normatív támogatási összege: 798.447.418,-Ft 
Központosított előirányzatokból származó támogatások összege: 35.996.631,-Ft 
Az éves normatíva igénylés módosítására 2014. évben 3 alkalommal került sor az 
államkincstár elektronikus rendszerén keresztül. 



Normatíva igénylés államkincstár által történő helyszíni felülvizsgálatára 2014. március 
végén került sor az „Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés” valamint az „ Idősek 
átmeneti elhelyezése” jogcímen, ahol az alátámasztó dokumentumokat rendben találták, 
az előirányzatokat tény szinten állapították meg.  
A Magyar Államkincstár 2014. októberében adategyeztetéssel ellenőrizte a 2013. évi 
kötött-, és nem kötött  felhasználású normatívák önkormányzati felhasználásának 
elszámolását.  
2015. évre vonatkozó előzetes normatíva felmérés 2014. november 19-én lezárásra és 
továbbításra  került az Államkincstár felé. 
 

Az önkormányzatnál és intézményeinél 2011. évben került bevezetésre a CT-Ecostat integrált 
informatikai könyvelési rendszer, melyen belül az alábbi modulok használata folyamatos: 

- pénzügy modul 
- főkönyv modul 
- tárgyi eszköz modul 
- rendelés, szerződés nyilvántartás modul 
- kötelezettség vállalási  modul 
- készlet modul 
- leltár modul 
- körszámla modul 
- kiküldetés nyilvántartás modul 
- lakbér számlázási modul 

A Pénzügyi Osztály/Számviteli Iroda tevékenységét jellemző statisztikai adatok: 

- beérkező számlák 5882 db 
- kimenő számlák 5670 db 
- kötelezettségvállalás 1379 db 
- kezelt bankszámlák száma 77 db 
- pénztár és bank bevételi pénzforgalom: 

önkormányzat: 4.745.897.347- Ft 
hivatal:  408.755.222.- Ft 

- pénztár és bank kiadási pénzforgalom: 
önkormányzat: 3.772.609.825.-Ft 
hivatal: 413.858.000.- Ft 

- betétlekötések száma: 37 db 
- kezelt hitelállomány összege:  3.895.113,-Ft 
- főkönyvi könyvelés tételeinek száma: 245.828 db 

 

A bejövő és kimenő számlaforgalom arányairól az alábbi ábrák adnak tájékoztatást: 



 

 

Főkönyvi könyvelés tételeinek megoszlása az alábbi képet mutatja: 

 



Az osztály munkatársai folyamatosan figyelemmel kísérik az intézmények és gazdasági társaságok 
gazdálkodását, likviditási tervek alapján kerülnek továbbításra részükre az önkormányzati, 
valamint központi támogatások. A költségvetési rendelet elfogadását követően az intézmények 
elemi költségvetésének elkészítéséhez, a költségvetés módosításokhoz és a pénzforgalmi 
jelentések, tájékoztatók, beszámolók elkészítéséhez a számviteli iroda munkatársai segítséget 
nyújtanak. Mind az intézményvezetőkkel, mind a társaságok ügyvezetőivel korrekt kapcsolatot 
alakítottunk ki. 

A költségvetés éves végrehajtását a belső ellenőrzés mellett,- a képviselő-testület döntésének 
megfelelően - 2014. évben is ellenőrzi a független könyvvizsgáló  aki a beszámoló auditálásához 
30 ellenőrzési nappal 7 alkalommal volt jelen. További külső ellenőrzéseket végez a Magyar 
Államkincstár, NAV, folyamatban lévő és megvalósult pályázatokhoz kapcsolódóan a DARFÜ. 
Egy-egy ellenőrzésre való felkészülés a napi operatív feladatok mellett további terhet ró a 
kollégákra. 

Ebben az évben a pályázat elszámolással kapcsolatos munkakörökben dolgozó munkatársak 
fluktuációja a jellemző, jelenleg egy  kolléganő látja el a futó és már lezárt, de fenntartási 
időszakban lévő pályázatokhoz kapcsolódó pénzügyi feladatokat. 

Jelenleg futó, megvalósítás szakaszában lévő pályázataink: 

KÖZOP-3.2.0./C-08-11-2011-0023 Makó-Apátfalva kerékpárút építése 
TÁMOP - 5.4.9-11/1-2012-0004 Vízió funkcionalitásra és kapcsolódásra Makó 

kontextusában 
TÁMOP - 6.1.2-11/1-2012-0938 Korfüggetlen egészségtudatos magatartás 

Makó Város Bölcsődéjében 
HURO/1101/005/1.3.1/01 Zöldház – Környezetvédelmi és Oktatási 

Központ kialakítása 
Leader pályázatok Lóistálló felújítása MLE pályázat 
 Futópálya kialakítása MMBKE pályázat 
 Többgenerációs közösségi tér kialakítása 

FIGYI pályázat 
9/2014. (II.3.) EMMI rendelet alapján beadott 
pályázat „Makói skanzenben népi enteriőr 
kialakítása” 

 

KEOP-4.10.0/N/14-2014-0109 Napelemes rendszer telepítése Makó 
településen 

ÁROP-1.A.3-2014 Járási Szintű Esélyteremtő-programterv 
elkészítése és a területi együttműködés erősítése 
a Makói Járásban 

 

 Fentieken túl valamennyi 2008. óta lezárult fejlesztésünk fenntartási jelentésének elkészítésében, 
a fenntartási időszak végi helyszíni ellenőrzésekhez szükséges dokumentumok összeállításában 
részt vesznek kollégáink. 

 



Beszámoló az Adóirodatevékenységéről 
 

A Polgármesteri hivatal 2014. évi tevékenységéről szóló beszámolóhoz a Polgármesteri hivatal 
Adóirodájának működése, feladatai az alábbiakban kerülnek bemutatásra. 

 

A jogszabályok által Makó Város Jegyzője, mint önkormányzati adóhatóság hatáskörébe utalt alábbi 
feladatokat az Adóiroda látja el: 

 a helyi adókkal kapcsolatosan felmerülő adóztatási feladatokat, 

 gépjárműadó kivetését, beszedését, 

 talajterhelési díj bevallások feldolgozását, a fizetendő díj megállapítását és beszedését, 

 termőföld bérbeadásból származó jövedelem adóztatását, 

 az adók módjára behajtandó köztartozások kezelését, 

 adó-, és értékbizonyítványok kiállítását, 

 a mezőőri járulék kezelésével kapcsolatos feladatokat, 

 a szükséges végrehajtási eljárások lefolytatását. 

 

Adóiroda Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 51/2011(XII.15.) 
önkormányzati rendelettel szabályozott helyi adónemek vonatkozásában adóztatási feladatokat lát el. 
Ennek keretében az építményadó, telekadó, magánszemélyek kommunális adója, helyi iparűzési adó, 
valamint az idegenforgalmi adó vonatkozásában végzi a helyi adónemek kivetését, megállapítja a 
fizetendő adó mértékét, emellett vezeti az adózók nyilvántartását.  

Az építményadó, telekadó, kommunális adóvonatkozásában folyamatos ellenőrzést folytat, mely során 
az adófizetési, és a bevallás benyújtási kötelezettség teljesítését vizsgálja. 

Az adót évente két részletben március 15. és szeptember 15. napjáig kell megfizetni. Ennek megfelelően 
évente két alkalommal számlaegyenleg kerül kiküldésre a befizetési csekkekkel együtt az esedékes 
fizetési határidőt megelőzően. 2014 évben február hónapban 13.198 db, augusztus hónapban 13.202 db 
számlaegyenleg került kiküldésre. 

 

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII törvény értelmében a Makó város illetékességi területén 
állandó jellegű vállalkozási tevékenységet folytató adózót helyi iparűzési adóbevallás benyújtási 
kötelezettség terheli, melynek minden év május 31. napjáig kell eleget tennie a fizetendő iparűzési adó 
megfizetésével egyidejűleg.Ennek megfelelően az Adóiroda feladatai közé tartozik a benyújtott kb. 
2.500 db bevallás feldolgozása, és azok ellenőrzése. Ezt követően felszólítás kerül kiküldésre azon 
adózók részére, akik nem nyújtották be helyi iparűzési adóbevallásukat. Az év folyamán folyamatosan 
történik a benyújtott ideiglenes helyi iparűzési adóbevallások, bejelentkezések feldolgozása. 
Folyamatosan figyelemmel kísérjük, hogy a Makón vállalkozási tevékenységet kezdő társas, valamint 
egyéni vállalkozások bejelentkezési kötelezettségüknek eleget tettek-e. 

Emellett a cégnyilvántartás adatai alapján a felszámolás, végelszámolás alá került társaságok tekintetében 
hitelezői igény kerül benyújtásra, azok esetlegesen fennálló adótartozásának behajtása érdekében.  

 

Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló2013. évi CCXXX. törvény alapján a beszedett 
gépjárműadó 40 %-a illeti meg a helyi önkormányzatot, míg annak 60 %-a a központi költségvetés 
bevételét képezi. A megosztás ily módon történő szabályozása ellenére a gépjárműadóval kapcsolatos 



adóztatási feladatokat - úgymint annak kivetése, mértékének megállapítása, a nyilvántartás vezetése, 
behajtás - továbbra is önkormányzati adóhatóság köteles ellátni. Ezzel párhuzamosan a gépjárműadó 
megosztásával kapcsolatostöbblet feladatok is az Adóirodát terhelik a folyamatos adatszolgáltatások 
teljesítésével. 

 

Adóiroda atalajterhelési díjhoz kapcsolódóan a kimutató szerv által rendelkezésre bocsátott adatok 
alapján felhívja a díjfizetésre kötelezetteket a bevallás megtételére, melyet követően a fizetendő díj 
mértéke kerül megállapításra.  

Az adózás rendjéről szóló törvény értelmében a termőföld fekvése szerint illetékes jegyző jár el a 
termőföld bérbeadásból származó jövedelem adóztatása esetén. Ennek keretében az adófizetésre 
kötelezettek által benyújtott bevallások feldolgozása, és az alapján a fizetendő adó mértéke kerül 
megállapításra. 

Adóiroda jár el a magánszemély és nem magánszemély adózók által benyújtott méltányossági 
kérelmekben. Ezek elbírálásához a helyszíni szemle során környezettanulmány kerül lefolytatásra, és 
adóhatóságméltányossági jogkörében eljárvaennek, valamint az adózó által adóhatóság rendelkezésére 
bocsátott adatok mérlegelése eredményeként hozza meg döntését. 

 

Az adóztatási feladatokon túl eljárunk a vonatkozó jogszabályok által az önkormányzati adóhatóság 
hatáskörébe utalt, adók módjára behajtandó köztartozások, többek között: közigazgatási bírság, 
ingatlan-nyilvántartási eljárási díj, munkaügyi bírság, építésügyi bírság, megelőlegezett gyermektartási díj, 
szennyvízcsatorna díj stb. - behajtása ügyében. Emellett Adóiroda jár el a közterület használati díj, 
illetve egyéb hatósági végrehajtási ügyekben is.  

 

A feladatok közé tartozik továbbá a hagyatéki eljárások, végrehajtási eljárások, egyéb hivatalos 
megkeresések okán -a lefolytatott helyszíni szemle során készített fényképfelvételek alapján, és az 
ingatlan forgalmi értékének megállapítását követően - adó-, és értékbizonyítványokkerülnek 
kiállításra. 

 

Adóiroda látja el a mezőőri járulék fizetési kötelezettséggel kapcsolatos teendőket. A mezőőri 
járulékfizetési kötelezettség nyilvántartása, a bejelentett változások átvezetése, kezelése külön 
programban történik. A mezőőri járulékfizetési kötelezettséget megállapító, mintegy 3.259 db határozat 
és számlalevél tértivevényesen kerül kiküldésre. Amennyiben a járulék nem kerül határidőre 
megfizetésre, úgy annak behajtása érdekében végrehajtási eljárás kerül megindításra a fizetésre 
kötelezettel szemben. 

 

Adóiroda feladatai ellátása érdekében folyamatos kapcsolatban van más hatóságokkal. A Makói Járási 
Hivatalon keresztül megkereséseket eszközöl a járműnyilvántartás pontosítása, lakcím adatok lekérése 
iránt, a Földhivatal Takarnet nyilvántartásának használatával az ingatlanok tulajdonjogában bekövetkező 
változásokat tudja Adóiroda nyomon követni. 

Annak érdekében, hogy a bevételek maximálisan teljesüljenek, az adóhátralékok, valamint az adók 
módjára behajtandó köztartozások behajtása iránt indított végrehajtási eljárások során Adóiroda 
valamennyi, a vonatkozó jogszabályok által biztosított végrehajtási cselekményt foganatosít, melyek 
keretében többek között munkabérből letiltás, hatósági átutalási megbízás (inkasszó), jelzálogjog 
bejegyzés, gépjárműfoglalás, ingóárverés eszközeivel él. 



BERUHÁZÁSI ÉS VÁROSÜZEMELTETÉSI IRODA  
 

Szervezeti felépítés és előzmények 
A Műszaki Osztályt három iroda alkotja, melyek közül ezen beszámoló Beruházási és 
Városüzemeltetési Iroda (továbbiakban Iroda) beszámolója által végzett munkák leírását 
tartalmazza. 
Beruházási és Városüzemeltetési Iroda az új struktúrában többi osztállyal és irodával 
napi  szintű kapcsolatban áll. 
  
Ügyállás statisztika 
2013. október 1. és 2014. november 30.között eddig elvégzett ügyek:             2900 db 
 
Beruházási és Városüzemeltetési Iroda létszáma jelenleg 3 és fél fő, beleértve a 
közmunkások munkájának felügyeletét is is ellátó személyt. 
 
Az SZMSZ szerinti feladatok az alábbiak: 
II. Műszaki Osztály: 
a) Beruházási és városüzemeltetési Iroda:  

- Ellátja a Képviselő-testület által elhatározott önkormányzati fejlesztések megvalósításával 
kapcsolatos beruházói feladatokat, ezen tevékenységéhez megbízás alapján külön 
lebonyolító szervezetet vehet igénybe. 

- Közreműködik a fejlesztési és üzemeltetési tervek előkészítésében és véleményezésében. 
- Évente rendszeresen a költségvetés tervezését megelőzően javaslatot tesz, és előkészíti az 

intézményi hálózat felújítási tervét, melyet a képviselő-testület döntése alapján a 
meghatározott mértékben hajt végre. 

- Részt vesz az önkormányzat költségvetési tervezetének kidolgozásában, javaslatot ad a 
városüzemeltetési és fejlesztési célú kiadások megtervezéséhez. 

- Feladata a munkavégzéshez szükséges törvények, központi és helyi rendeletek, 
jogszabályok, szabványok és változásuk figyelemmel kísérése, alkalmazása. 

- Részt vesz a városfejlesztési feladatokat érintő gazdasági megállapodások előkészítésében. 
- Feladata az ágazati fejlesztések előkészítése, koncepciók alkotása, azok képviselő-testület 

elé való terjesztése. 
- A Képviselő-testület által elfogadott koncepciók alapján tervpályázat kiírása a fejlesztés 

terveinek elkészítése érdekében, a tervezési folyamat lekoordinálása, az elkészült tervek 
engedélyeztetése az érintett hatóságnál.  

- Feladatkörébe tartozik az önkormányzati beruházások előkészítése, ütemterv szerinti 
lebonyolítása, beszállítók, kivitelezők, szakértők versenyeztetése, a Képviselő-testület által 
elfogadott fejlesztés tárgyában az előzetesen (vállalási ár, referenciák, stb. alapján) 
kiválasztott tervezőkkel, kivitelezőkkel, beszállítókkal, szakértőkkel történő egyeztetés, 
megrendelői igények, elvárások képviselete. A beruházások előkészítése és lebonyolítása 
során együttműködik az Innovációs Irodával, és a Pénzügyi Osztállyal. 

- Ellátja a beruházások folyamatos ellenőrzését, építési napló vezetését, figyelemmel kíséri a 
műszaki ellenőr tevékenységét. Végrehajtja az esetlegesen feltárt hiányosságok 
megszüntetésére irányuló eljárást. 

- Feladata továbbá a szakhatóságokkal, közműszolgáltatókkal, építésügyi hatósággal történő 
kapcsolattartás, a Pénzügyi Osztály vezetőjével, a főépítésszel, főkertésszel történő 
egyeztetés, a vezetők tájékoztatása. 

- Biztosítja a közvilágítással kapcsolatos önkormányzati feladatok ellátását. Felelős az iroda 
tevékenységi körébe tartozó lakossági panaszok kivizsgálásáért, a szükséges intézkedések 
megtételéért. A közvilágítási hálózat üzemelésével kapcsolatos észrevételeket az 
áramszolgáltató felé jelzi.  



- A szolgáltató részéről a közvilágítási hálózaton végrehajtott hibaelhárítási, javítási 
munkálatokat figyelemmel kíséri. A köz- és díszvilágítás energiafelhasználását figyelemmel 
kíséri és kontrollálja. 

- Koordinálja, és folyamatosan figyelemmel kíséri az önkormányzati intézmények 
energiafelhasználását, továbbá lakossági energia-ellátást, és kapcsolatot tart a helyi 
energiaszolgáltatókkal. Részt vesz az energia beszerzéssel kapcsolatos tevékenységekben. 

- Közreműködik a környezetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati és jegyzői feladatok 
végzésében és gondoskodik a helyi jelentőségű védett természeti értékek és területek 
fenntartásáról, megóvásáról.  

- Koordinálja és ellenőrzi a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységgel 
összefüggő önkormányzati feladatokat. Ellátja a lezárt hulladékrakók üzemeltetésével 
kapcsolatos teendőket. Együttműködik a DAREH Társulás munkaszervezetével a 
rekultivációs munkák végrehajtásában és az új hulladékgazdálkodási rendszer 
kialakításában. Közreműködik a bezárt hulladéklerakók rekultivciós munkáiban.   

- Közreműködik a köztemetők fenntartásával összefüggő feladatokban. 
- Az önkormányzat kötelező közszolgáltatási feladatkörében ellátja a köztisztasággal, a 

növényvédelemmel, a szúnyoggyérítéssel, a zöldfelület gazdálkodással, a vízellátással, a 
belvízmentesítéssel, a vízrendezéssel kapcsolatos üzemeltetési, karbantartási, felújítási 
feladatokat.  

- Ellátja az önkormányzat törzsvagyonába tartozó önkormányzati utak, kerékpárutak, 
gyalogjárdák, csapadékvíz-elvezető csatornák üzemeltetésével, felújításával kapcsolatos 
feladatokat, továbbá az útkezelői önkormányzati teendőket. 

- Gondoskodik a vízügyi, vízgazdálkodási, település vízellátás szakmai feladatok ellátásáról, 
koordinálja a helyi felszíni vízrendezés és vízkárelhárítás, az árvíz- és belvízelvezetéssel 
kapcsolatos feladatok elvégzéséről. 

- Irányítja és koordinálja az önkormányzat alkalmazásában lévő közmunkások 
munkavégzését. 

- Ellátja a város területén lévő játszóterek üzemeltetéséhez szükséges önkormányzati 
teendőket. 

- Koordinálja a távhőszolgáltatással összefüggő önkormányzati feladatokat és ellenőrzi a 
városi távhő rendszer üzemeltetését ellátó szervezetet. 

- Folyamatosan figyelemmel kíséri a Makói Városgazdálkodási Nonprofit kft. (2014. 
szeptember 5. előtt Makói Kommunális Nonprofit Kft.), a Makói Gyógyfürdő Kft 
működését, együttműködik a gazdasági társaságokkal. Felügyeli és ellenőrzi a részükre az 
önkormányzat által biztosított támogatások felhasználásának szabályosságát. 

- A gazdasági társaságokra bízott szakfeladatok vonatkozásában törvényességi és szakmai 
szempontból ellenőrzi a feladatok végrehajtását. 

- Feladatkörébe tartozik a helyi közszolgáltatások körében a városüzemelési és egyes 
kommunális feladatok ellátásának megszervezése, megvalósítása. Egyes kommunális 
szolgáltatások ellátására pályázati eljárást, illetve szüksége esetén közbeszerzési eljárást 
folytat le, előkészíti a közszolgáltatási szerződést, a kiválasztó szolgáltató feladatellátását 
figyelemmel kíséri, ellenőrzi a megállapodás megvalósítását. 

- Egyezteti az egyéni választókerületi igényeket, ellátja az egyéni választókerületi alap 
tervezésével és felhasználásával kapcsolatos feladatokat. 

- Ellátja az építésügyi igazgatással kapcsolatos hatósági és más engedélyező hatóság 
engedélyezési eljárásában a szakhatósági feladatokat. 

- Ellátja a rendkívüli veszélyhelyzetek során szükségessé váló intézkedések megszervezését, 
illetve adminisztrálását. Közreműködik és végrehajtja a veszélyhelyzetek során a vezetők, 
illetve a Katasztrófavédelmi Igazgatóság által kiadott utasításokat, részt vesz a Helyi 
Védelmi Bizottsági üléseken, valamint ellátja a közbiztonsági referensi feladatokat. 

- Folyamatosan felügyeli és ellenőrzi a városi kamerarendszer üzemeltetését, szükség szerint 



javaslatot tesz a rendszer fejlesztésére, felújítására. A kamerarendszer hatékonysága 
érdekében folyamatos kapcsolatot tart a városi rendőrkapitánysággal. 

 
A fentiek kirészletezve: 
Beruházási feladatok 
A beruházási feladatok tevékenységi köre tágabb értelemben Makó város rövid, közép és 
hosszú távú fejlesztési céljaira történő javaslattétel, azok Képviselő-testület elé terjesztése. 
Az elfogadott programok, koncepciók alapján az országos címzett és céltámogatási, EU-s . 
pályázati felhívásokra pályázati anyag összeállítása, benyújtása, illetve a nyertes pályázatok 
eredményeként a beruházások, fejlesztések, felújítások lebonyolítása. 
 
A beruházási feladatok ellátása igén széles körű feladatkört foglal magába melyek az alábbiak: 
1. Fejlesztések előkészítése 
Az Önkormányzati beruházások előkészítése, ütemterv szerinti lebonyolítása, tervezők, szakértők 
versenyeztetése. 
A képviselő-testület által elfogadott fejlesztés tárgyában az előzetesen (vállalási ár, referenciák, stb. 
alapján) kiválasztott tervezőkkel, szakértőkkel történő egyeztetés, megrendelői igények, elvárások 
képviselete, az engedélyezési eljárás megindítása. 
A képviselő-testület által elhatározott önkormányzati fejlesztések megvalósításával kapcsolatos 
beruházói feladatok ellátása. 
A jóváhagyott fejlesztési elképzelések tervezési programjainak elkészítése, a tervező kiválasztása – 
értékhatártól függően tervpályázat kiírásával. 
Azon fejlesztések, melyek terveinek tervezési díja meghaladja a mindenkori közbeszerzési törvény 
által szabályozott értékhatárt, a közbeszerzés szabályai szerinti tervpályázat kiírásával kerül 
kiválasztásra a tervező. 
A Közbeszerzési törvény által meghatározott mindenkori értékhatár alatti tervezési munkák 
elvégzésére ajánlattételi felhívás keretien belől – legalább 3 tervező meghívásával – került sor.  
A beérkezett pályamunkákat az erre kijelölt bíráló bizottság értékelte, zsűrizte. 
Az  Iroda a benyújtott ajánlatok szakmai értékelését elvégezte, illetve a bíráló bizottság részére 
javaslatot tett a legjobb pályamű kiválasztására. 
A tervező kiválasztását követően a Jegyzői Irodával, illetve a Pénzügyi Osztállyal közösen a 
tervezési szerződések előkészítése, illetve az elfogadott szerződések aláíratása. 
Tervkészítés. A tervezés ideje alatt a tervezőkkel való folyamatos kapcsolattartás, egyeztetés. Az 
elkészített munkaközi tervek szakhatósággal és közmű üzemeltetőkkel történő egyezetésének 
megszervezése, az egyeztetések dokumentálása. 
Az Önkormányzati hatáskörbe tartozó nyilatkozatok kiadása (útkezelő, útcsatlakozási engedély, 
csapadékvíz-elvezető csatorna tekintetében befogadó nyilatkozat) szükséges hatósági 
állásfoglalások beszerzése. 
Az elkészül tervek átvételt megelőző átvizsgálása, tervbírálata, a hibák hiányosságok feltárása, 
intézkedés megtétele a hiányosságok, hibák kijavítására. 
A tervező által az önkormányzat részére véleményezésre megküldött tervdokumentációk 
főépítésszel történő jóváhagyatása, illetve az Iroda munkatársai részéről a szakterületenkénti 
tervbírálat elkészítése, végül az összesített bírálat megküldése a tervező számára annak érdekében, 
hogy az engedélyező hatósághoz a hatályos jogszabályok, illetve az Önkormányzat érdekeinek 
megfelelő tervdokumentáció kerüljön benyújtásra. 
A tervbírálat során – hangsúlyosan az új beruházások esetében - az Iroda kiemelt figyelmet fordít 
a megvalósítandó létesítmény üzemeléséről gondoskodó villamos és épületgépészeti megoldások 
átvizsgálására, a beépítendő anyagok tervező által történő javaslattételére, illetve az 
esélyegyenlőség biztosítása érdekében az akadálymentes környezet kialakításának átvizsgálására. 
A Hivatal Építésügy Hatóságával közösen a Csongrád Megyei Kormányhivatal által kérjük 
kijelöltetni az engedélyező hatóságot. 



Az engedélyezési eljárás megindítását követően az Iroda folyamatos kapcsolatot tart az 
engedélyező hatósággal. Az engedélyezés során felmerülő esetleges hiánypótlásokat határidőn 
belől teljesíti. 
Az engedély megszerzése után, amennyiben szükséges kiviteli tervdokumentáció kerül 
megrendelésre. A kiviteli dokumentáció összeállítása az engedélyezési dokumentáció 
elkészítésénél lényegesen hosszabb folyamat, mely heti rendszerességgel történő egyeztetést 
kíván. A kiviteli tervek készítésénél az egyes speciális tervezési munkák véleményezése érdekében 
külső szakértők bevonására kerül sor. A heti rendszerességgel megtartott tervegyeztetéseket az 
Iroda koordinálja, dokumentálja. 
A beruházások pénzügyi fedezetéül szolgáló pályázati lehetőségek felkutatása, megismerése, a 
pályázati rendszerbe illeszthető projektek összegyűjtése, javaslattétel a megvalósítandó célokra 
vonatkozóan, vezetők, képviselő-testület tájékoztatása, pályázati dokumentáció összeállítása.  
A képviselő-testület által elfogadott pályázati célok elnyerése érdekében magas színvonalú 
szakmai –pályázati – anyag kerül összeállításra, melyet bírálat és jóváhagyás céljából megküldésre 
kerül a pályázat kiírója részére. A pályázatok összeállításában Irodánk is kiemelt szerepe van. Az 
Innovációs Irodával szoros együttműködésben koordinálja a külső pályázatíró szerv munkáját.  
Az Iroda összeállítja a pályázat műszaki szakmai tartalmát, valamint a szükséges engedélyek, 
költségbecslések, illetve egyéb műszaki jellegű dokumentumokkal együtt átadja a pályázatíró 
szervnek. 
A benyújtott pályázatok pozitív elbírálása esetén az Iroda előkészíti a pályázat kiírójával, illetve a 
finanszírozást végző szervvel a fejlesztés támogatási szerződését, mely a támogató és a támogatott 
fél részére feladatokat és kötelezettségeket ír elő az adott fejlesztés lebonyolítására, pénzügyi 
finanszírozására vonatkozóan. 
A támogatási szerződéshez szükséges nyilatkozatokat (üzemeltetési, karbantartási nyilatkozat, 
stb.), igazolásokat (nemleges adóigazolás) okmányokat (aláírás címpéldány, stb.) az iroda a 
finanszírozást végző szerv részére megküldi, mely alapján a támogatási szerződés kiállításra kerül. 
A Közbeszerzési törvény által meghatározott mindenkori értékhatár alatti tervezési munkák 
elvégzésére ajánlattételi felhívás keretien belől – legalább 3 tervező meghívásával – került sor.  
A beérkezett pályamunkákat az erre kijelölt bíráló bizottság értékelte, zsűrizte. 
Az Iroda a benyújtott ajánlatok szakmai értékelését elvégezte, illetve a bíráló bizottság részére 
javaslatot tett a legjobb pályamű kiválasztására. 
A tervező kiválasztását követően a Jegyzői Irodával, illetve a Pénzügy Osztállyal közösen a 
tervezési szerződések előkészítése, illetve az elfogadott szerződések aláíratása. 
 
2. Beruházás lebonyolítása 
A Közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó beruházások, fejlesztések esetében az Iroda - az 
önkormányzat rendelete alapján - ajánlatételi felhívást állít össze, melyben meghatározza a 
fejlesztés műszaki tartalmát, illetve a teljesítés határidejét. 
Azon fejlesztések, melyek bekerülési költségüknél fogva a Közbeszerzési törvény hatálya alá 
tartoznak, a Jegyzői Iroda koordinálásával kerültek kiírásra a jogszabályban meghatározott 
feltételek szerint. 
Az Iroda a műszaki tartalom meghatározása, illetve a szerződéstervezet összeállítása mellett, részt 
vett az eljárások során meghirdetett konzultációkon, helyszíni bejárásokon, az ott felmerült 
műszaki kérdésekre a Jegyzői Irodával konzultálva szóbeli, illetve írásos tájékoztatást adott. 
A közbeszerzési eljárásra beérkezett ajánlatok szakmai elbírálása az Iroda feladata volt, 
amennyiben szükséges külső szakértők bevonásával. 
A közbeszerzési eljárás során benyújtott ajánlatok bírálatára Bíráló Bizottság alakul, mely az 
ajánlatok átvizsgálását, esetleges hiánypótoltatását követően a Pénzügyi és Közbeszerzési 
Bizottság számára javaslatot tesz a – kiértékelési pontszámok alapján – nyertes pályázóra. A 
Bizottsági döntést követően az Iroda a Jegyzői Irodával közösen lebonyolítja a kivitelezői 
szerződéskötést. 



A beruházás nagyságrendjének függvényében független műszaki ellenőr alkalmazása szükséges, 
melynek kiválasztása szintén értékhatártól függően, versenyeztetés eredményeként kerül 
kiválasztásra. 
A megkötött vállalkozói szerződés alapján az Iroda munkatársai valamint, a műszaki ellenőr a 
munkaterületet – építési naplóba rögzítve – átadja a kivitelezőnek és a kivitelezéshez szükséges 
dokumentumokat (engedélyek, kiviteli tervek, stb.) a kivitelező rendelkezésére bocsátja. 
A kivitelezés során az Iroda a beruházás helyszínén heti rendszerességgel koordinációt szervez, 
melyen a műszaki ellenőr, a kivitelező, a tervező, valamint a létesítmény üzemeltetője is részt vesz. 
A koordinációkról a műszaki ellenőr jegyzőkönyvet készít, melyet minden érintett részére 
megküld. A koordinációk során a kivitelező minden esetben köteles beszámolni a beruházó 
helyszíni képviselőjének – az Önkormányzat esetében az Iroda jelen lévő munkatársának - a 
kiviteli és pénzügyi ütemterv terv szerinti alakulásáról. 
A beruházás során felmerülő műszaki megoldásokat az Iroda illetékes munkatársa véleményezi, 
valamint vezetői döntés alapján hozzájárul. Kezdeményezi az esetleges előre nem látható műszaki 
szükségességből adódó tervmódosításokat. 
A kivitelezés befejezését követően az Iroda a kivitelező készrejelentése alapján kitűzi a műszak 
átadás – átvétel napját, melyre az építési engedélyben érintett szakhatóságok, közmű-üzemeltetők 
képviselőit is meghívja. Amennyiben a műszaki átadás – átvétel sikeresen zárul, úgy a jogszabályi 
előírások szerint megkéri a létesítmény használatbavételi, illetve vízjogi üzemeltetési engedélyét. 
A műszaki átadás-átvétel lezárulásával a létesítményt átadja az üzemeltetőnek működtetésre a 
működéshez szükséges átadási dokumentációval. 
Az engedélyek birtokában az Iroda a beruházás aktiválásához szükséges információkat, 
dokumentumokat átadja a Pénzügyi Osztály részére. 
A szerződésben a kivitelező részről vállalt garanciákat az Iroda illetékes munkatársa folyamatosan 
figyelemmel kíséri, a szükséges garanciális javítások elvégzésre felszólítást küld a kivitelezőnek, 
illetve helyszíni bejárást hív össze. 
A közbeszerzési értékhatár alatti beruházások műszaki ellenőrzése az Iroda által történik, a 
nagyobb volumenű ill törvény által előírt munkák ellenőrzéséhez műszaki ellenőr alkalmazása 
történik, melynek munkáját az Iroda koordinálja, segíti. 
2014-ben egy műszaki ellenőri jogosultsággal rendelkező munkatárs végezte az irodán műszaki 
ellenőrzési a feladatokat. 
A kisebb fejlesztések, felújítások lebonyolítása rendszerint a nyári hónapokban történnek, melyek 
igen nagy terhet, leterheltséget jelentenek a Műszaki Osztály lebonyolítással foglalkozó 
munkatársaira. Esetenként 8-10 db beruházás folyamatos koordinálása történik párhuzamosan. 
A fejlesztési és üzemeltetési tervek előkészítésében és véleményezésében való közreműködés. Az 
intézményi hálózat felújítási feladatairól való gondoskodás. 
 
2013 október 1. és 2014. november 30. között megvalósult és megvalósuló beruházások, 
tervek: 
Szennyvíz beruházás 
Ivóvízminőségjavító Program  
Városi úthálózat felújítása, aszfaltozása 
3 honvédi földes utca útalapkészítés, kopóréteg felvitele 
Makovecz tér továbbfejlesztése, kertészet  
Maros-parti oktatási központ - Zöldház 
LEADER - Petőfi parki futópálya 
LEADER – volt FÉG üdülő 
LEADER - Lóistálló felújítása 
LEADER – Ifjúsági központ 
LEADER – Turisztikai fejlesztések Makón – Marospart 
Járda program I.-II. ütem 



Volt Corso Casino felújítása 
Csipkesori „Maxi üzletház” felújítása 
Marospart aszfaltozása 
Közvilágítási fejlesztések 
Múzeum Skanzen felújítása 
Polgármesteri Hivatal udvarának közműfelújítása 
Marosparti kiskertek energiaellátása  
Intézményi karbantartás 2014. 
 
Környezetvédelem 
Feladat a környezetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati feladatok végzésében való 
közreműködés és a helyi jelentőségű védett természeti értékek és területek fenntartásáról, 
megóvásáról való gondoskodás elősegítése. 
Az Iroda feladatkörébe tartozik a hulladékgazdálkodás, környezetvédelem, természetvédelem 
helyi képviselete, valamint az Önkormányzati környezetvédelmi beruházások előkészítésében való 
részvétel, kiemelten a folyékony és szilárd hulladéklerakók tekintetében. 
Az ügyintéző napi kapcsolatot tart fenn a Alsó-Tisza vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi 
és Vízügyi Felügyelőséggel, részt vesz az Iroda valamennyi engedélyezési eljárásában, illetve napi 
kapcsolatba kerül a helyi környezetvédelemmel.  
Feladatkörébe tartozik a Makói Regionális Hulladéklerakó folyamatos figyelemmel kísérése, 
helyszíni szemlék tartása, illetve a közüzemi szolgáltató ellenőrzése, a szelektív gyűjtés rendjének 
kialakítása, felülvizsgálása, igény szerinti bővítése.  
Makó Város Önkormányzata a kistérségi települések túlnyomó részével együtt 2007. májusában a 
DAREH (Dél-kelet Alföldi Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás) tagja lett. 
A DAREH működése során előkészítette és benyújtotta a rekultivációra váró felhagyott 
hulladéklerakók tervezésére és kivitelezésére szóló pályázatát KEOP forrásra. 
A DAREH koncepciója szerint a makói hulladéklerakón komposztálótelep és átrakóállomás kerül 
kialakításra. 
A környezetvédelmi munkatárs feladata, hogy a DAREH taggyűléseken, projektmegbeszéléseken 
részt vegyen, képviselje az önkormányzat és a kistérség érdekeit, a benyújtott és benyújtandó 
pályázatokhoz információk, adatok begyűjtése és átadása, valamint a kistérségben DAREH 
rendszer által érintett települések számára szakmai segítségnyújtás. 
A jegyzőhöz érkező környezetvédelmi tartalmú lakossági panaszok kezelése az Iroda 
feladatkörébe tartozik, melynek kivizsgálását, helyszíni szemléjét, majd pedig a jegyző helyi 
környezetvédelmi jogkörében eljárva intézkedés megtételére (engedélyezések esetén 
szakhatóságként is). 
Az Iroda évente előkészíti a város egészére vonatkozó környezet állapotának alakulásáról szóló 
Jegyzői beszámolót, melyben a Képviselő-testület komplex tájékoztatást kap az eltelt egy évben 
történt, város egészét érintő környezetvédelmi változásokról. 
 
Vízgazdálkodás 
Feladat a vízügyi, vízgazdálkodási szakmai feladatok ellátásáról való gondoskodás, a helyi 
vízrendezési, vízkár-elhárítási, ár- és belvízelvezetéssel kapcsolatos munkák koordinálása. 
A vízgazdálkodási feladat területén a beruházói feladatok az alábbiak: 
Rövid, közép és hosszútávú koncepciók, illetve fejlesztési tervek és javaslatok elkészítése, 
elkészíttetése, ezen belül tervek készítésében való közreműködés, fejlesztéshez pályázatok 
előkészítése, benyújtása, támogatási szerződések előkészítése, kivitelező kiválasztásában való 
részvétel és/vagy önkormányzati beruházások lebonyolítása önállóan, vagy külső lebonyolító 
szervvel együtt. 
Az Ivóvízminőség-javító Program Makót (illetve a kistérséget) érintő műszaki tartalmának 
koordinálása a Makó és Térsége Víziközmű Kft.-vel, illetve jogutódjável együttműködve. 



A vízgazdálkodási feladat területén az üzemeltetői feladatok az alábbiak: 
Megfelelő kapcsolat kialakítása és fenntartása a közmű-üzemeltető cégekkel, kiemelten a Makó és 
Térségi Víziközmű Kft., Alsó-Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság (ATIVIZIG), Tisza - Marosszsögi 
Vízgazdálkodási Társulat (TIMA). 
Önkormányzati tulajdonú bel- és külterületi csatornák működőképességének biztosítása a 
szükséges karbantartások elvégeztetése, közmunka igénybevételével, vagy külső szervezet 
bevonásával. 
Havária esetén (rendkívüli ár és/vagy belvíz helyzet) megszervezi a védekezési munkát 
közmunkások, illetve külső szervezetek bevonásával. Körültekintő felmérés alapján javaslatot tesz 
a város területét érintő belvízvédelmi fokozat elrendelésére. Árvíz esetén koordinál az 
ATIVIZIG-gel, illetve annak helyi képviselőjével. Szükség esetén javaslatot tesz a lakosság 
értesítésre vonatkozóan (pl. Maros-parti nyaralók kiürítése). 
Együttműködik a Makó és Térségi Víziközmű Kft.-vel az ivóvízhálózatra szerelt közkifolyók 
működtetésben, fogadja, illetve szakmai tejesítését igazolja a közkifolyók üzemeltetéséből 
származó számlák tekintetében. 
Figyelemmel kíséri a zárt rendszerű csapadékvíz hálózat működését, állapotát, illetve javaslatot 
tesz a rendszer karbantartási munkáinak elvégzésére. A nyíltszelvényű csapadékvíz-elvezető 
rendszer működését folyamatosan figyelemmel kíséri. Annak karbantartási munkálatait szükség 
esetén a lakosság, illetve a közmunkások bevonásával folyamatosan elvégezteti. 
Koordinál az útkezelővel az útkezelői hozzájárulások esetén kiadásra kerülő útcsatlakozási, 
útátvágási, parkoló építési engedélyeket érintő vízelvezetési műszaki megoldások tekintetében. 
Hatósági engedélyezéssel összefüggő befogadói nyilatkozatok készítése. 
 
Útkezelői feladatok ellátása 
Feladat a közlekedéssel kapcsolatos nem hatósági, közlekedésbiztonsági, önkormányzati 
feladatokat és az útkezelői feladatokkal kapcsolatos önkormányzati teendők ellátása. 
Részt vesz az Önkormányzat rövid, közép és hosszútávú feladatainak meghatározásában, 
koncepciók és tervek készítésében. 
Együttműködik a Magyar Közút Nonprofit Kft.-vel a város forgalmi rendjének kialakításában, 
fenntartásában, továbbfejlesztésében, illetve a Magyar Állam tulajdonában lévő közúthálózat 
fejlesztéseinek koordinálásában.  
Kezdeményezésre bejárásokat megszervezése, melyre meghívja a Városi Rendőrkapitányság 
illetékes megbízottját, a települési képviselőt és a közforgalmú útvonalat érintő forgalmi rend 
változás esetén a helyi közlekedési vállalat vezetőjét. A helyszíni bejárásról jegyzőkönyvet készít, 
mely alapján előterjesztés formájában javaslatot tesz a Bizottság részére forgalmi rend változás 
tárgyában. Gondoskodik a Bizottság által jóváhagyott forgalmirend változtatás végrehajtásáról. 
Figyelemmel kíséri az önkormányzati útvonalakon a kihelyezett forgalomirányító, útbaigazító, 
tájékoztatást nyújtó táblák műszaki állapotát. Szükség esetén haladéktalanul gondoskodik azok 
javításáról, pótlásáról, cseréjéről.  
Az Iroda feladataihoz tartozik a jegyzőhöz érkező útkezelői hozzájárulások kiadása. 
Az útcsatlakozási kérelmek elbírálása szintén az Iroda feladatai közé tartozik. Az útcsatlakozási 
kérelem során a helyes és balesetmentes műszaki megoldások kialakítása érdekében a kérelmező 
részéről tervdokumentáció benyújtása szükséges. Az Iroda illetékes munkatársa helyszíni szemle 
során meggyőződik a terv helyszínen történő megvalósításáról, majd amennyiben lehetséges az 
engedély kiadása megtörténik. Az útcsatlakozás szakszerű kiépítésének megvalósításáról az Iroda 
útügyi előadója köteles a helyszínt megszemlélni. 
Kiadott útkezelői engedélyek száma: 

2013 október 1. és 2014 november 30.között kiadott:             134 db   
 
Az előadó feladatkörébe tartozik az önkormányzat törzsvagyonába tartozó belterületi utak, 
gyalogjárdák állapotának felmérése, szükség szerinti felújítása, helyreállítása (kátyúzás). 



Az önkormányzati járdaprogram folytatásához koncepció készítése, illetve annak képviselő-
testülettel történő elfogadtatása. 
Az Iroda feladata megszervezni és működtetni a téli évszakban biztosítandó közúti hó-kotrást és 
síkosság-mentesítést végző vállalkozó számára a műszaki tartalom meghatározása.    
Az útburkolati jelek felfestése rendszeresen évente egyszer megtörténik, mely során a főbb 
közlekedési útvonalak, útcsatlakozások, illetve parkolók útburkolati jelei kerülnek felfestésre 
mintegy 541 m2 felületen. 
 
Energetikai feladatok ellátása 
Feladat az Önkormányzati tulajdonú intézményi és egyéb épületek, létesítmények 
energiagazdálkodásának figyelemmel kísérése, az energiaracionalizálás előkészítése, megvalósítása, 
az energetikai szerződések, megállapodások előkészítése, a szakterületéhez tartozó 
városüzemeltetési feladatok ellátása. 
Az Iroda feladata a szakterülettel összefüggő pályázati lehetőségek felkutatása, azok 
elkészítésében való részvétel. 
Beruházási koncepciók elkészítése, előterjesztése elfogadásra – szakterülete: energetikai rendszer, 
elektromos munkák területén, azok előkészítése, vállalkozói szerződés előkészítése, komplex 
lebonyolítása, szakmai ellenőrzése.  
Beruházási feladatok: Az Iroda energetikusának feladatkörébe tartozik az önkormányzati 
fejlesztések energetikai szempontú átvizsgálása, javaslattétel az üzemeltetési szempontból 
legoptimálisabb energetikai rendszerének kialakítására. A beruházások kivitelezése során az 
energetikai rendszerek kiépítésének felügyelete. 
Makói Ipari park üzemeltetésével kapcsolatos műszaki feladatok ellátása. 
Városüzemeltetési feladatok: A szakterületével kapcsolatos városüzemeltetési feladatok ellátása 
(pl közvilágítás, szökőkutak) 
Az Iroda feladata a városi szökőkutak (7 db) üzemeltetésének felügyelete  
A városi közvilágítási rendszer folyamatos figyelemmel kísérése, a lakossági bejelentések alapján 
beérkezett hibák kijavítására intézkedés megtétele a szolgáltató felé. 
A közvilágítási szerződés folyamatos aktualizálása, az abban leírt mindkét fél által teljesítendő 
kötelezettségek betartatása, illetve a közvilágítási számlákról analitika vezetése. 
Az Iroda feladata a megfelelő energiagazdálkodás érdekében naprakész energetikai adatbázis 
létrehozása és fenntartása az önkormányzat és az önkormányzati intézmények vonatkozásában. 
Igény szerint szakmai segítségnyújtás az önkormányzati intézmények részére az energetikai 
költségek optimalizálása érdekében. Az önkormányzat és intézményei előző évi energia 
felhasználásáról elkészíti a kötelezően benyújtandó beszámolókat. 
Az feladata, hogy előkészítse az szabad energiapiaci es egyetemes villamos áram és gázbeszerzést. 
Az Iroda feladata a városi távhő szolgáltatás díjtétel módosítására vonatkozó rendelettervezetek 
előkészítése, képviselő-testület elé terjesztése, kapcsolattartás Magyar Energetikai és Közmű-
szabályozási Hivatallal.  
Feladat hogy figyelemmel kísérje az önkormányzat tulajdonában lévő épületek villamos 
biztonságtechnikai (érintésvédelmi, villámvédelmi, erősáramú villamos berendezések) 
felülvizsgálatainak határidejét, a határidő lejárta előtt intézkedik azok elvégzéséről, és a felmerült 
hibák kijavításáról. 
 
Városüzemeltetési feladatok 
A városüzemeltetési feladatok tevékenységi köre tágabb értelemben a köztisztasági feladatok, a 
vízrendezés – ezen belől csapadékvízelvezető-csatorna hálózat zavartalan üzemeltetésének 
biztosítása -, a síkosság-mentesítés operatív lebonyolításában való részvétel, a zöldfelületek 
karbantartása, permetezése, szúnyoggyérítés, rágcsálóirtás, valamint, a gyepmesteri-telep 
üzemeltetőjével való folyamatos kapcsolattartás. 



Évente felméri az igényeket, szükségleteket, megtervezi és kidolgozza a megvalósítás ütemtervét, 
megrendeli a munkálatok elvégzését, figyelemmel kíséri a megvalósítást. 
Összegyűjti és egyezteti az egyéni választókerületi igényeket, ellátja az egyéni választókerületi alap 
tervezésével és felhasználásával kapcsolatos feladatokat. 
Megtervezi az üzemeltetési és fenntartási feladatokat, a feladatok végrehajtásához szükséges 
költségvetési terveket.  
Az ütemterv szerint végrehajtja a közszolgáltatási feladatokat, figyelemmel kíséri a műszaki, 
pénzügyi, minőségi szempontok szerint a teljesítést. 
Egyes kommunális szolgáltatások ellátására pályázati eljárást folytat le, előkészíti a közszolgáltatási 
szerződést, a kiválasztó szolgáltató feladatellátását figyelemmel kíséri, ellenőrzi a megállapodás 
megvalósítását. 
Feladatkörébe tartozik a helyi közszolgáltatások körében a városüzemelési és egyes kommunális 
feladatok ellátásának megszervezése, megvalósítása a költségvetési rendeletben előirányzott keret 
betartásával. 
 
Köztisztaság 
Makó város belterületén lévő közparkok, terek, lakótelepek, játszóterek tisztántartása több mint 
300.000 m2 területen. 
A köztisztasági feladatok ellátása közmunkás foglalkoztatás keretében történik.  
A közterületeken elhelyezett hulladékgyűjtő edényzet folyamatos tisztántartása, karbantartása, 
valamint a közterek seprése, elhagyott hulladékok összegyűjtése. 
Az önkormányzati rendezvények területeinek előkészítése, majd rendezvény utáni takarítása. 
Vállalt feladataink közzé tartozik a köztemetők fenntartásával összefüggő feladatokban való 
közreműködés a történelmi egyházakkal. 
 
Kertészet 
A több mint 600.000 m2 nagyságú zöldfelület gondozásának szakmai felügyeletét a Főkertész 
szakmai irányításával - közmunkás foglalkoztatás keretében - végzi az Iroda. 
A kertészeti tevékenység során minden évben egynyári palánták kerülnek kiültetésre a város 
közterein, illetve az önkormányzati intézmények környezetébe. Minden évben a lehetőségekhez 
mérten növeljük a zöldfelületek, parkok területének nagyságát. A gondozott zöldfelületek közel 
50.000 m2 nagyságú területén kiépítésre került az ún. automata öntözőrendszer, illetve telepíthető 
kézi öntözést biztosító rendszer. 
A gondozott zöldfelületeken 500.000 m2 nagyságú területen történik folyamatos zöldfelület 
karbantartás (fűnyírás), a fennmaradó 100.000 m2-en közparkok virágágyásai, virágszigetei, 
sövények gondozása történik. 
A fűnyírás a városból ki- és bevezető utak mentén, a közterületeken, közparkokban, játszótereken 
és lakótelepeken történik rendszeres ütemezett időközönként történik. 
Abban az esetben, ha lakossági bejelentés érkezik annak érdekében, hogy az ingatlan előtti 
zöldfelület gondozatlan, karbantartást igényel, és az ingatlan tulajdonosa egészségügyi, vagy egyéb 
okok miatt nem tudja elvégezni a terület gondozását, úgy a területileg illetékes képviselővel 
egyeztetve az Iroda dönt a terület karbantartásának elvégzéséről. 
A városban található gondozatlan területekről a műszaki Iroda illetékes munkatársa folyamatos 
tájékoztatást nyújt a közterület felügyelőknek. 
A város közterületein lévő fák, bokrok, sövények időszakonkénti metszése, az elhalt, kiszáradt fák 
kivágása, tuskózása, illetve azok visszapótlása. 
 
Játszóterek  
Az Iroda feladatai között szerepel a közterületi játszóterek karbantartásának, a hibás eszközök 
javításának, az elavul és balesetveszélyes játszótéri eszközök fölszámolásának ellenőrzése. 
  



Védett fák gondozása 
A rendeletben meghatározottak szerint a védett fák gondozásáról az Önkormányzat köteles 
gondoskodni, állagmegóvó metszéssel, permetezéssel. 
A védett fák kétévente újraértékelésre kerülnek az Iroda, a Főkertész, illetve külső szakértő 
bevonásával, mely során megállapításra kerülnek a fák érdekében szükséges állagmegóvó munkák 
elvégzése. 
 
Fakivágási kérelem 
Az Iroda feladatkörébe tartozik a város belterületén történő fakivágási kérelmek elbírálása a 
főkertész bevonásával lakossági kérelmek alapján. 
A fakivágási engedélyben kikötésre kerül a kivágott fa pótlása, a kertészeti tervek alapján. 
 
Kiadott fakivágási engedélyek:  
2013 október 1. és 2014 november 30.között kiadott    20 db  
 
Növényvédelem 
Az Iroda feladatkörébe tartozik Makó város közterületein lévő fák növényvédelmi permetezés 
elrendelése, melyet minden évben az évszaknak megfelelő kártevők irtása. Amennyiben szükséges 
és az időjárási körülmények kedvezőek a lombfelület kártevőinek élettérgyarapodásához, úgy 
permetezést a kártevők teljes kiírtásáig végeztetjük. 
 
Egyéb feladatok 
Szúnyoggyérítés 
Az Iroda feladata a város egész területén (1.300 ha) történő csípőszúnyog-gyérítés megszervezése 
és elvégeztetése földi melegködös, valamint légi porlasztásos technológiákkal. 
A szúnyoggyérítés évente 6 alkalommal történik. Az első gyérítés április hó végén történik, míg az 
utolsó október hónapban. Rendkívüli szaporulat esetén (nagyobb esőzések, árvíz esetén) az 
igényekhez mértén több alkalommal történik a szúnyoggyérítés elvégzése. 
 
Gyepmesteri telep üzemeltetésének felügyelete 
Makó Város Önkormányzata figyelmet fordít a gyepmesteri telep működtetésére, melyet a Makói 
Kommunális Nonprofit Kft. üzemeltet. A gyepmesteri telep feladatai közé tartozik az állati 
tetemek szakszerű kezelése, kóbor ebek begyűjtése, az ismeretlen okokból elhullott tetemek 
ártalmatlanítása. Az Iroda havi rendszereséggel ellenőrzi a telep működését, illetve kóbor ebek 
begyűjtésében aktívan részt vesz. 
 
Dűlőutak gréderezése 
Az Iroda feladatai közzé tartozik az önkormányzat tulajdonában lévő külterületi dűlőutak 
(mezőgazdasági feltáró-utak) gréderezésének koordinálása a  mintegy 70 km hosszúságú 
szakaszokon. A dűlőutak folyamatos gréderezésével a mezőgazdaági munkák elvégzését, valamint 
a városi szilárd burkolatú utak mentesítése történik meg, illetve a külterületen élő lakosság 
városba történő bejutását. 
 
Belvízvédelem, csatornák karbantartása 
Az Iroda vízügyi munkatárásával egyeztetett módon a meglévő csatornahálózat karbantartási 
feladatainak közmunkásokkal történő elvégeztetése. Havária esetén (rendkívüli ár és/vagy belvíz 
helyzet) a vízügyi munkatárással együttműködve a védekezési munkák megszervezése, a szükséges 
óvóintézkedések megtételére közmunkások, illetve külső szervezetek bevonása. Az árvízvédelmi 
készültség elrendelését követőn a szükséges mentési munkák elvégzése (homokzsákok töltése, 
buzgárok betömése, gáterősítés, stb.) 
 



Közmunkás foglalkoztatás 
Makó Város Önkormányzata az Iroda munkatársának irányításával közmunkások alkalmazásával 
végzi a városüzemeltetési feladatok ellátását. 
Kertészeti munkák tekintetében az alábbi feladatok ellátásban működnek közre: 

a) zöldfelület gondozása, 
b) közparkok fenntartása, 
c) virágok ültetése, 
d) fák metszése, 
e) zöldfelületek kézi öntözése, illetve öntözőrendszer telepítése 
f) zöldfelületek újratelepítése 
g) babafák ültetése 
h) fűnyírás, padkázás 

 
Köztisztasági feladatok ellátása tekintetében az alábbi feladatok ellátásban működnek közre: 

a) közterek, parkok, játszóterek tisztán tartása 
b) járdák seprése 
c) rendezvények helyszíneinek tisztítása, illetve rendezvények utáni takarítás elvégzése 
d) viharkárok utáni takarítás elvégzése 
e) szemétgyűjtő edényzet tisztántartása 

 
Csatorna és egyéb infrastruktúra karbantartási feladatok ellátása tekintetében az alábbi feladatok 
ellátásban működnek közre: 
a) a meglévő burkolt és földmedrű csapadékvíz-csatornák kézi erővel történő tisztítása 
b) földmedrű csatornák gyommentesítése, nádírtás 
c) zárt medrű csatornák tisztítónyílásainak takarítása 
d) padkázás 
e) meglévő járdák karbantartása 
f) szikkasztóárkok készítése 
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Beszámoló a Jegyzői Iroda tevékenységéről 
 
 
 
A Jegyzői Iroda fő tevékenységi köre a Képviselő-testületi ülések munkájához kötődik, azonban 
igen fontos a jogi ügyek – beleértve az oktatáshoz és a közbeszerzésekhez kapcsolódó ügyeket -, 
illetve a munkaügyi és az informatikai tevékenység is. 
 
Az Iroda testületi ülésekhez kötődő feladatai az alábbiak:  

- a testületi ülések előkészítése és koordinálása a testületi ülés jegyzőkönyveinek elkészítése, 
valamint felterjesztése törvényességi felülvizsgálatra; 

- a képviselő-testületi ülésre előkészített anyagok törvényességi felülvizsgálata, illetve a 
feladatkörébe tartozó ügyekben - képviselő-testületi döntést igénylő esetekben - a testületi 
előterjesztések előkészítése; 

- részvétel a bizottsági és képviselő-testületi üléseken, azok törvényességének felügyelete; 
- a rendeletek kihirdetése és határozatok kiadása, a hatályos és érvényes önkormányzati 

rendeletekről nyilvántartást vezetése; 
- a képviselői interpellációk intézésének figyelemmel kísérése; 
- a testületi határozatok nyilvántartásának vezetése, és jelentés készítése a szakterületek 

közreműködésével a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról; 
- rendeletalkotás együttműködve a társosztályokkal; 
- az önkormányzat SZMSZ-ének naprakészségét biztosítása, az alapító okiratok 

naprakészségének figyelemmel kísérése együttműködve a társosztályokkal; 
- a képviselő-testület éves munkaterv tervezetének elkészítése; 
- segítségnyújtás a hivatali dolgozók részére a testületi üléssel és anyagokkal kapcsolatban. 

 
2013. október 1. és 2014. november 30. között a képviselő-testület 32 ülést tartott, melyen 37 
rendeletet és 589 határozatot fogadott el.  
 
A képviselő-testület korábbi bizottsági struktúrája szerint három bizottság közül kettő, az 
Ügyrendi, Pénzügyi, Közbeszerzési és Tulajdonosi Bizottsághoz, valamint az Oktatási, 
Művelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottsághoz, jelen bizottsági struktúra szerint az öt 
bizottság közül három, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsághoz, Agrárgazdasági Bizottsághoz, 
valamint az Emberi Erőforrások Bizottságához kötődő adminisztratív és ügyviteli feladatok 
ellátása az Iroda feladata. 
 
2013. október 1. és 2014. október 12. között az Ügyrendi, Pénzügyi, Közbeszerzési és 
Tulajdonosi Bizottság 41 ülést tartott és 428 határozatot fogadott el, míg az Oktatási, Művelődési, 
Szociális és Egészségügyi Bizottság 14 ülést tartott és 87 határozati javaslatot fogadott el. 
 
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választását követően felállt új 
bizottsági struktúrában az új képviselő-testület alakuló ülésének időpontjától, 2014. október 23. 
napjától 2014. november 30 napjáig az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság 4 ülést tartott és 55 
határozatot fogadott el. Az Emberi Erőforrások Bizottsága 2 ülést tartott és 7 határozatot 
fogadott el, az Agrárgazdasági Bizottság pedig 2 ülést tartott és 8 határozatot fogadott el. 
 
Az Iroda látja el a Makói Kistérség Többcélú Társulása és szervei ülésének előkészítését, valamint 
a Tanács és a bizottságok működésével kapcsolatos általános igazgatási és ügyviteli feladatokat, 
közreműködik az ülés menetének biztosításában, elkészíti a Tanács és a bizottság jegyzőkönyveit, 
nyilvántartja határozatait. A Társulások a Képviselő-testület munkájához, ügymenetéhez hasonló 
módon fejtik ki tevékenységüket, így az operatív feladatok is hasonlóan alakulnak. 
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2013. október 1. és 2014. november 30. napja között a Makói Kistérség Többcélú Társulása 9 
alkalommal ülésezett, és 47 határozatot hozott. 
 
Az önkormányzat a nemzetiségek jogairól szóló törvényben foglaltaknak megfelelően 
együttműködik – a nemzetiségek közösségi jogai érvényesülésének elősegítése érdekében – a 
közvetlenül választott a Makói Roma Nemzetiségi Önkormányzattal és a Makói Román 
Nemzetiségi Önkormányzattal, melyet a Szervezeti és Működési Szabályzatában is rögzített. 
Az önkormányzat a Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodája közreműködésével látja el a testületi 
működéssel, a testületi és tisztségviselői döntések előkészítésével, végrehajtásával kapcsolatos 
feladatokat. 
2013. október 1. és 2014. november 30. napja között a Makói Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
15 ülést tartott és 72 határozatot hozott, míg a Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat 13 
alkalommal ülésezett és 109 határozatot hozott. 
 
Szintén fontos szerep az a közreműködés az európai uniós képviselő választások, országgyűlési 
képviselő- és a helyi önkormányzati választások, az országos és helyi népszavazások, nemzetiségi 
és területi nemzetiségi önkormányzati választások előkészítési, szervezési, lebonyolítási 
feladataiban. 
 
2014. év jelentős többletfeladatokat rótt az Irodára ezzel kapcsolatosan, hiszen 2014. áprilisában 
került sor a 2014. évi általános országgyűlési választásokra, majd 2014. májusában az európai 
parlamenti választásokra, végül 2014. októberében a helyi és nemzetiségi önkormányzati 
választásokra. Így a Helyi Választási Iroda bonyolította a Jegyzői Irodán keresztül többek között a 
szavazóköri beosztások felülvizsgálatát, a központi és szavazóköri névjegyzék vezetését, a HVI 
jegyzőkönyvvezetőinek és SZSZB tagjainak felkészítését, szervezte az eskütételüket, segítette a 
Helyi Választási Bizottság feladatait, végezte az ezzel kapcsolatos adminisztratív feladatokat.  
 
Az Iroda munkatársai a feladatkörükbe tartozó - képviselő-testületi döntést igénylő - ügyekben 
maguk is készítenek testületi előterjesztéseket, továbbá látnak el egyéb egyedi ügyekben 
feladatokat: 

- kisajátítási eljárások lebonyolítása, 
- kártérítési ügyek intézése,  
- szerződések előkészítése/elkészítése, ellenőrzése 
- bírósági ülnökök megválasztási eljárásának lebonyolítása stb.  

 
A legutóbbi ülnökválasztás 2011. március 7. és 2011. április 30. közötti időszakban volt, 
így a következő ülnökválasztás várhatóan 2015. március-áprilisában lesz. 
Ezen feladatok komplexek, gyakran több, önmagukban is nem könnyű részből tevődnek össze.    
 
Az Irodában “csörög” az önkormányzat “zöld száma”. Átlagosan heti 5 hívás érkezik, a 
beérkezett észrevételek, panaszok rögzítés után továbbításra kerülnek az illetékes ügyintézőhöz. 
 
Az Iroda vezeti az Önkormányzat, valamint a Makói Kistérség Többcélú Társulása által kötött 
szerződések nyilvántartását. Az elektronikus és a papíralapon is vezetett nyilvántartásban a 
tájékoztató elkészítésének időpontjában több mint 8300 szerződés szerepel. 
 
2013 márciusától az Iroda vette át a korábbi Közoktatási Osztálynak azon közneveléshez kötődő 
feladatait, melyek nem kerültek át a Járási Hivatal, valamint a Járási Tankerület feladat- és 
hatáskörébe.  
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Ilyen feladat 

- az óvoda munkájának segítése;  
- a kötelező adatszolgáltatások elkészítése; 
- kapcsolattartás a köznevelési tevékenységgel összefüggő magánkezdeményezésekkel, a 

nem helyi önkormányzat által fenntartott nevelési, oktatási intézményekkel; 
- szakmai és törvényességi szempontból az óvoda pedagógiai, illetve nevelési programjai, 

szervezeti és működési szabályzatának véleményezése stb. 
 
 
Az Önkormányzat (köz)beszerzési eljárásainak előkészítését, és lefolytatását 2013. márciusától 
ismételten a  Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodája látja el, majd megfelelő képesítéssel rendelkező 
ügyintéző hiányában 2014. szeptember 24. napjától a Műszaki Iroda munkatársa gondoskodik a 
közbeszerzési eljárások szakszerű és szabályszerű lebonyolításáról és megfelelő dokumentálásáról. 
Ennek keretében 

- elkészíti a tárgyévi közbeszerzési tervet, és jóváhagyásra előterjeszti az Ügyrendi, 
Pénzügyi, Közbeszerzési és Tulajdonosi Bizottság elé; 2014. október 30. napjától az 
Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elé; 

- előkészíti a közbeszerzési kiírásokat és gondoskodik azok közzétételéről; 
- koordinálja a beérkezett pályázói kérdések megválaszolását, valamint a Bíráló Bizottsági 

ülés munkáját; 
- a Közbeszerzési Szabályzat alapján felméri az adott év közbeszerzési igényeket, 

összeállítja és megküldi a közbeszerzési törvénynek megfelelő statisztikai összegzéseket 
stb. 

 
2013. október 1. és 2014. október 12. között az Ügyrendi, Pénzügyi, Közbeszerzési és 
Tulajdonosi Bizottság 13 alkalommal döntött közbeszerzési eljárás megindításáról. 2014. október 
30. napjától az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság 1 alkalommal döntött közbeszerzési eljárás 
megindításáról, melyek a tárgyukat tekintve az alábbiak szerint alakultak. 
 

Megindított közbeszerzési eljárások
(2013.10.01-2014.11.30.)

Építés; 4

Árubeszerzés; 
8

Szolgáltatás; 2
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A következő diagram a kiválasztott eljárástípus szerinti mutatja be a megindított eljárásokat. 
 

 

Közbeszerzési eljárások eljárástípus szerint
(2013.10.01-2014.11.30.)
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Közbeszerzési eljárás 2 esetben zárult eredménytelenül. 
 
A munkaügyi feladatokat ellátó kollégák (2 fő) bonyolítják le a jogviszony létesítésével (ezen belül 
pályázati eljárások lefolytatásával, tanulmányi szerződések megkötésével) szünetelésével, 
megszűnésével, megszüntetésével, valamint a béren kívüli juttatásokkal (utazási költségtérítés, 
cafeteria stb.) kapcsolatos ügyintézést. Számba veszik a képzési, átképzési igényeket, tartják a 
kapcsolatot a képző intézményekkel, és ellátják az oktatással, továbbképzéssel kapcsolatos 
ügyintézést. Fontos ezen a területen a munkaügyi szabályzatok előkészítése, végrehajtásának 
elősegítése, ellenőrzése, munkaügyi tárgyú vezetői anyagok, testületi előterjesztések előkészítése, 
elkészítése. 
 
Az alábbi táblázatok áttekintik a foglalkoztatotti kört, a férfiak és nők arányát, valamint végzettség 
szerinti megoszlást. 

A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak száma (fő)
(2014. november 30.)
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A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott nők és férfiak aránya 
(fő) (2014. november 30.)

24
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A Polgármesteri Hivatal foglalkoztatottak végzettség szerint (%-
ban) (2014. november 30.)
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A Polgármesteri Hivatal dolgozói 29 nyelvvizsgával rendelkeznek az alábbi megoszlásban. 
 

0

2

4

6

8

10

12

14

Nyelvvizsgák száma (2014. november 30.)

Adatsor1 14 2 4 3 1 1 3 1

angol 
középfok

angol 
alapfok

német 
középfok

német 
alapfok

francia 
alapfok

olasz 
középfok

eszperant
ó középfok

eszperant
ó alapfok

 
 
 
 



 6 

Az 1 fő informatikus feladata,- akit 1 fő 6 órában foglalkoztatott közmunkás is segítette 2014. 
november 1. napjáig - a város honlapjának, a hivatali számítógépeknek, szervereknek, valamint a 
számítógépes- és telefon- hálózatnak, valamint a mobiltelefon flottának a működtetése és 
karbantartása. Biztosítja, hogy a karbantartási munkák és az egyéb javítások a dolgozók és az 
ügyfelek számára a lehető legkisebb hasznos munkaidő kiesést jelentsenek. Elvégzi a szükséges 
informatikai beszerzések lebonyolítását, közreműködik az önkormányzati és városi rendezvények 
lebonyolításában azok technikai feltételeinek biztosításával (pl. hangosítás, vetítés, fényképezés), 
továbbá a számítógépes és hagyományos grafikai munkák, meghívók, plakátok, 
aprónyomtatványok tervezésével, nyomdai előkészítésével és kivitelezésével. 
 
A hivatal informatikai eszközeinek megoszlása: 
Személyi számítógépek: 58 db 
Hordozható számítógépek:  10 db 
Szerverek: 7 db 
Nyomtatók: 32 db 
Fénymásolók: 7 db 
  
Az állandó felügyeletet igénylő üzemeltetett szoftverek listája: 

- Windows 2008 server (Hálózati kiszolgáló)  
- Windows 7 és Windows XP (Lokális számítógépek) 
- Debian Linux (WEB szerver) 
- KIR Integrált munkaügyi rendszer (Munkaügy, Pénzügy) 
- LOGO iktatási rendszer (Iktatás) 
- Microsoft Sharepoint server (Dokumentum kezelő rendszer, testületi anyag előkészítés),  
- Magyar Hivatalos Jogszabálytár (Hatályos jogszabályok adatbázisa) 
- WinHat (Határozatok tára) 
- Sophos Antivírus (Vírusvédelem) 
- CT-Ecostat (Főkönyvi könyvelés, számlázás, analitikus nyilvántartás) 
- K11 (Beszámoló készítő) 
- Önkadó (Helyi adó nyilvántartás) 

  
2013. évben a Polgármesteri Hivatal telefonrendszerét internet alapú telefonhálózatra (VoIp) 
cseréltük, így évi több millió Ft-ot spórolunk meg, mert pld. nem kell telefonközpont bérleti díjat 
fizetni.  
 



Beszámoló az Innovációs Iroda tevékenységéről 
 
 
Az Innovációs Iroda által ellátott tevékenységek: 
 
2013.10.01. és 2014.11.30. közötti időszakban a Makói Polgármesteri Hivatal Innovációs 
Irodája szervezetileg a Műszaki Osztályon belül látta el feladatait, melyek az alábbiak:  
 

- Folyamatos, mindennapi teendőink közé tartozik a pályázatok figyelése, írása, 
utókövetése, beszámolók, hiánypótlások, teljesítésigazolások, jegyzőkönyvek, 
nyilatkozatok szerkesztése. 

- Feladatunk a Makói Járás terület-, térség-, gazdaságfejlesztésével kapcsolatos 
ügyintézés, fejlesztési koncepciók kidolgozása. 

- Folyamatos információgyűjtést végzünk a térség fejlesztésének lehetőségeiről. Az EU 
Strukturális Alapok és az Új Széchenyi Terv fogadásához és forrásainak 
felhasználásához szükséges ismeretek megszerzése és továbbítása munkakörünk 
egyik alapvető része – különösen az agrárgazdaság, az agrár-környezetvédelem, a 
vidékfejlesztés és a regionális támogatások körében, valamint a hazai támogatási 
lehetőségekről igyekszünk a legtöbb információt összegyűjteni és hasznosítani. 

- Együttműködünk mindazon közigazgatási és társadalmi szervekkel, szervezetekkel, 
amelynek tevékenysége a járás fejlesztésével, a társulások tevékenységének 
eredményességével kapcsolatban van. Továbbá kapcsolatot tartunk fenn a vidék 
fejlesztésében érintett ágazati és kistérségi partnerekkel. 

- Együttműködünk a 2014-2020. tervezési időszakra vonatkozóan az illetékes 
területfejlesztési szervekkel. 

- Részt vettünk illetve jelenleg is részt veszünk a Csongrád Megyei Területfejlesztési 
Program kidolgozásában. 

- Részvétel a projektekhez köthető tájékoztató rendezvényeken, 
műhelymegbeszéléseken. 

-   A pályázatok írásával, lebonyolításával összefüggésben az iroda munkatársai 
folyamatos kapcsolatot tartanak a pályázatok kiíróival, irányító hatóságaival, 
valamint külföldi (román, szerb) partnerekkel. 

- Folytattuk az Ipari Park menedzselését (angol, német összefoglalók elkészítése), a 
befektetőkkel történő egyeztetést, így folyamatos és jó kapcsolatokat ápolunk a 
HITTA-val is. 

-  A kistérségi vállalkozókkal, civil szervezetekkel hatékony, informatív kapcsolatban 
vagyunk, egész napos ügyfélszolgálattal, pályázati tanácsadással állunk a térségi 
vállalkozók, magánszemélyek rendelkezésére. 

- Pályázati tanácsadást nyújtottunk. 
- Egyik legfontosabb feladatunk az önkormányzati pályázatok írása, benyújtása, a 

mellékleti dokumentumok összegyűjtése. 
- Aktívan részt veszünk a szakmai tájékoztatókon, konferenciák, rendezvények 

lebonyolításában (vállalkozói konferenciák, stb.) 
- Feladatunk volt a Hagymáért Alapítvány pályázatainak koordinálása, elszámolásainak 

készítése az irányító hatóság felé 
- Ipari Parkhoz köthető szakmai feladatokat is elláttunk. 
- Ellátjuk az ÚSZT Operatív Programjaihoz köthető szakmai feladatokat, pályázatainak 

értékelését, nyomon követését. 
- Projekt előkészítések során rendszeres szakmai kapcsolatot tartunk fenn a Főépítésszel 

és az Építéshatósági Csoporttal. 



A vizsgált időszakban az Innovációs iroda 3 munkavállalóval és 1 fő közmunkással látja el 
feladatait. A tárgyidőszak záró napján 19 db futó pályázat koordinációját látta el. 
Fenntartási időszakban lévő projektek száma: 37 db 
 

1. Hazai operatív programok (DAOP, TIOP, TÁMOP, KEOP, KözOp): 26 db 
2. Idegen nyelvű pályázatok: (Interreg, HURO): 4 db 
3. Hazai forrásból megvalósított pályázatok (TEKI, CEDA, TEUT): 7 db 

 
Irodánk aktívan részt vesz a megjelenő projektek társadalmi vitájában.  
 
A Makói Járás területfejlesztéshez köthető tevékenységeit koordináljuk a Csongrád Megyei 
Önkormányzat részére. Így pl. irodánk szervezte/irányította a Makói Járás településeinek a 
Csongrád Megyei Területfejlesztési Programjához a terület- és gazdaságfejlesztési 
elképzelések összeállítását.  
 
2013.11.01. és 2014.11.30. közötti időszakban a Makói Polgármesteri Hivatal Innovációs 
Irodája 25 darab előterjesztést nyújtott be pályázatokhoz kapcsolódóan, melyek a 
következőek: 
 
2013.11.14. 1/924-1/2013/I. „Kerékpárút építés a 43. sz. főút mentén” című projekthez kötődő 
Konzorciumi Együttműködési Megállapodás módosítása  

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testület úgy határoz, hogy hozzájárul a 
KÖZOP-3.2.0/c-08-11-2011-0023 kódszámú „Kerékpárút építés a 43. sz. főút 
mentén” című projekt megvalósítására vonatkozó - Konzorciumi Együttműködési 
Megállapodás módosításához. 

 
2014.01.16. 1/38-1/2014/I. Tulajdonosi hozzájárulás megadása a Makói Katolikus Általános 
Iskola és Óvoda használatában álló Makó, Návay Lajos tér 12/A. alatti ingatlan 
épületenergetikai fejlesztésére vonatkozó pályázat benyújtásához  

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a KEOP-2012-4.10.0/E/ 
azonosítószámú „Egyházi jogi személyek épületenergetikai fejlesztése megújuló 
energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia régióban”című pályázati 
kiírás keretében benyújtani kívánt "Makói Katolikus Általános Iskola és Óvoda 
energetikai korszerűsítése" című pályázathoz a tulajdonosi hozzájárulást megadja. 

 
2014.01.23. 1/73-1/2014/I. LEADER pályázatok támogatása  

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a  Fiatalokért 
Gyermek és Ifjúsági Egyesület részére  a „Többgenerációs közösségi tér 
kialakítása” című pályázatához bruttó 45 568 630 Ft értékben visszatérítendő 
támogatást nyújt 2014. évi költségvetési terhére. 
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fiatalokért Gyermek 
és Ifjúsági Egyesület részére a „Többgenerációs közösségi tér kialakítása” című 
pályázatához bruttó 391 601 Ft értékben vissza nem térítendő támogatást nyújt a 2014. 
évi költségvetési terhére. 
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Makói Kommunális 
Nonprofit Kft. részére a „Turisztikai fejlesztések Makón” című pályázatához nettó 
17 679 418 Ft értékben visszatérítendő támogatást nyújt 2014. évi költségvetési 
terhére. 
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Makói Kommunális 
Nonprofit Kft. részére a „Turisztikai fejlesztések Makón” című pályázatához nettó 2 



178 701 Ft értékben vissza nem térítendő támogatást nyújt a 2014. évi költségvetési 
terhére. 
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Makó Városi 
Kulturális és Közművelődési Nonprofit Kft. részére az „Eszközbeszerzés a Makói 
Közművelődési és Kulturális Kft-nél” című pályázatához nettó 11 651 472 Ft 
értékben visszatérítendő támogatást nyújt 2014. évi költségvetési terhére. 
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Makói Lovas 
Egyesület részére a „Lóistálló felújítása” című pályázatához bruttó 23 382 262 Ft 
értékben visszatérítendő támogatást nyújt 2014. évi költségvetési terhére. 
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Makói Lovas 
Egyesület részére a „Lóistálló felújítása” című pályázatához bruttó 9 397 253 Ft 
értékben vissza nem térítendő támogatást nyújt a 2014. évi költségvetési terhére. 
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Marosmenti 
Mocorgók Baráti Köre" Egyesület részére a " Petőfi parki futópálya kialakítása” 
című pályázatához bruttó 34 095 279 Ft értékben visszatérítendő támogatást nyújt 
2014. évi költségvetési terhére. 
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Marosmenti 
Mocorgók Baráti Köre" Egyesület részére a " Petőfi parki futópálya kialakítása” 
című pályázatához bruttó 685 800 Ft értékben vissza nem térítendő támogatást nyújt a 
2014. évi költségvetési terhére. 
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Makó és Térsége 
Turisztikai Egyesület részére a „Közösségi tér a folyóparton” című pályázatához 
bruttó 33 056 058 Ft értékben visszatérítendő támogatást nyújt 2014. évi költségvetési 
terhére. 
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Makó és Térsége 
Turisztikai Egyesület részére a „Közösségi tér a folyóparton” című pályázatához 
bruttó 4 830 000 Ft értékben vissza nem térítendő támogatást nyújt a 2014. évi 
költségvetési terhére. 

2014.01.23. 1/74-1/2014/I. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj kompenzációja a makói 
lakosok számára ” című pályázat benyújtása 

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Vidékfejlesztési 
Minisztérium 2013. évi Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása című 
pályázati felhívásra a „Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj kompenzációja a 
makói lakosok számára” címmel pályázatot nyújt be, melyből a 2013. július 1.-től 
2014. december 31.-ig kifizetésre került / kerülő díjkompenzáció összegét 
finanszírozza. Támogatás intenzitása: 100% Pályázat költsége: 39 368 325 Ft 

 
2014.02.12. 1/145-1/2014/I. A Makói Óvoda Kálvin téri tagintézményének felújítása 

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, „A Makói Óvoda 
Kálvin téri tagintézményének felújítása” címmel pályázatot nyújt be, melyből az 
épület energetikai korszerűsítését finanszírozza. Támogatás intenzitása: 80% 
(30 000 000 Ft). Önerő intenzitása 20% (7.500.000 Ft) Pályázat összköltsége: 
37.500.000 Ft 

 
2014.02.21. 1/143-1/2014/I. A „Makói skanzenben népi enteriőr kialakítására” szakmai 
támogatási igény benyújtása 

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy kérelmet nyújt be 
"Muzeális intézmények szakmai támogatására" célterületre „Makói skanzenben népi 
enteriőr kialakítása” címmel az alábbi költségvetés szerint: Támogatás intenzitása: 9 
MFt. Önerő intenzitása: 1 MFt. Összesen: 10 MFt.  



Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a támogatás elnyeréséhez 
szükséges 1 MFt biztosítja. 

 
2014.03.26. 1/219-1/2014/I. I. Világháborús emlékmű környezetének felújítása című pályázat 
benyújtása 

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy „I. Világháborús 
emlékmű környezetének felújítása” címmel pályázatot nyújt be A Közép- és Kelet-
európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány "Az első Világháború 
történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetételére, renoválására, helyreállítására" 
című pályázati felhívásra. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a támogatás 
elnyeréséhez szükséges előreláthatólag  0.1 MFt önerőt biztosítja. 

 
2014.03.13. 1/98-1/2014/I. „Turisztikai attrakciók népszerűsítése Makón” című pályázat 
benyújtása 

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy „Turisztikai 
attrakciók népszerűsítése Makón” (Proactive view of the touristic attractions in 
Makó) címmel pályázatot nyújt be  a Visegrádi Alap Standard Grants felhívására. A 
pályázat költségevetése: Önerő: 3.000 euro (939.001 Ft).  Támogatás:  12.000 euro 
(3.756.001 Ft). Összköltség: 15.000 euro (4.695.002 Ft). A pályázathoz 
szükséges várhatóan 3.000 euro önerőt biztosítja. 

 
2014.04.30. 1/396-1/2014/I. „Integrációs Pedagógiai Rendszer támogatása a Makói Óvoda 
részére” című pályázat benyújtása 

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett 2014. évi IPR pályázati kiírásra 
„Integrációs Pedagógiai Rendszer támogatása a Makói Óvoda részére”  címmel 
pályázatot nyújt be. A projekt forrásösszetétele: Önerő intenzitása:(0%).Támogatás 
intenzitása: (100%) 1.976.000 Ft. Összköltség: 1.976.000 Ft. 

 
2014.04.30. 1/357-1/2014/I. Maros-völgyi LEADER Egyesület pályázatainak finanszírozása 

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Maros-völgyi 
LEADER Egyesület „Helyi termékeket bemutató rendezvénysorozat a dél-alföldi 
kistérségben” és a 2013. évben elnyert, LEADER Nemzetközi Együttműködés 
pályázat című pályázatokhoz bruttó 711 851 Ft értékben vissza nem térítendő 
támogatást nyújt.  
 

2014.04.22. 1/389-1/2014/I. Marosmenti Mocorgók Baráti Köre Egyesület pályázatának 
finanszírozása 

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a "Petőfi parki 
futópálya kialakítása” című pályázatához a Marosmenti Mocorgók Baráti Köre" 
Egyesület részére bruttó 1 314 308 Ft értékben vissza nem térítendő támogatást nyújt.  
 

2014.04.22. 1/364-1/2014/I. "Térfigyelő kamerák kihelyezése Makón" című pályázat 
benyújtása 

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy „Térfigyelő 
kamerák kihelyezése Makón” címmel pályázatot nyújt be. A fejlesztés 
költségvetése: Térfigyelő rendszer bővítése: bruttó 16 519 410 Ft. Az igényelt 
támogatás: bruttó 16 519 410 Ft.  

 
2014.05.28. 1/505-1/2014/I. Testvérvárosi találkozó Makón 



Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy pályázatot nyújt be 
az „Education, Audiovisual and Culture Executive Agency” (EACEA) által kiírt 
Európa a Polgárokért program Demokratikus szerepvállalás és polgári részvétel 
ágának, Testvérváros-program” intézkedésére, „Testvérvárosi találkozó Makón” 
címmel. A projekt támogatási intenzitása 100%. A pályázat megvalósításához 
szükséges összköltség bruttó 5000 Euró.  

 
2014.06.25. 1/603-1/2014/I. "Fotovoltaikus rendszerek kialakítása Makón" című pályázat 
benyújtása 

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy pályázatot nyújt be 
Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014.4.10.0/N kódszámú, 
Fotovoltaikus rendszerek kialakítása című pályázati felhívására, „Fotovoltaikus 
rendszerek kialakítása Makón” címmel. A projekt támogatási intenzitása 100%. A 
pályázat során elnyerhető támogatás összege maximálisan 50.000.000 Ft. A pályázat 
tervezett összköltsége: 48.421.140 Ft. 

 
2014.08.27. 1/681-1/2014/I. Pályázat benyújtása a Kerékpárosbarát település cím elnyeréséért 
 

1/786-1/2014/I. Járási szintű esélyteremtő-programterv elkészítése és a területi 
együttműködés erősítése a Makói járásban” című pályázat benyújtása  

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy pályázatot nyújt 
be „Államreform operatív program, Területi együttműködést segítő programok 
kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban” intézkedésre, „Járási 
szintű esélyteremtő-programterv elkészítése és a területi együttműködés erősítése 
a Makói járásban” címmel. Rendelkezésre álló keret: 1,85 MFt. Maximális 
támogatási összeg: 15-22 mFt Kért támogatás: 21,9 mFt. Támogatási intenzitás: 100%. 
Finanszírozási forma: 1 mFt nagyobb összegű számlák esetében szállítási 
finanszírozású, ez alatt utófinanszírozott. 

 
 
Makó, 2014. november 30. 
 
Antal János 
Innovációs iroda vezetője 
 



 
Beszámoló az Építésügyi Hatósági Iroda tevékenységéről 

 
(2013. október 1. – 2014. november 30.) 

 
 
 
A Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztályán belül működik az Építésügyi Hatósági Iroda. 
 
Az iroda létszáma 4 fő: irodavezető – szakirányú felsőfokú végzettséggel rendelkezően – két fő 
ügyintéző – 1 fő szakirányú felsőfokú végzettséggel, 1 fő szakirányú középfokú végzettséggel – és 
1 fő ügykezelő. 
 
Az iroda munkatársai feladatukat a munkaköri leírás alapján végzik, ami a hatósági engedélyezésre 
terjed ki. A hatósági engedélyek alapját képezik a járásközpont települései jóváhagyott építési 
szabályzatai, szabályozási tervei, melyek korlátot jelentenek az engedélyezés során. Ahol nincs 
jóváhagyott rendezési terv, az építési törvény lehetőséget biztosít illeszkedés alkalmazkodására, 
ami a hatósági munkavégzés során azt jelenti, hogy az engedélyezés alá kerülő létesítménynek ki 
kell elégítenie az általános előírásokat és a környezetbe kell illeszkednie. 
 
Az engedélyezési eljárásról szóló jogszabály szerint minden engedélyezés alá kerülő létesítmény 
esetén, legyen az építési engedély, vagy használatbavétel tudomásulvétele, továbbá minden olyan 
eljárás alá kerülő ügyhöz, melynél a helyszínen a tényállást tisztázni kell, az építésügyi hatóságnak 
helyszíni szemlét kell tartania. Ez történhet hivatali gépkocsival, vagy saját gépjárművel, melynek 
költségét a hivatal téríti.  
 
2013. január 1-jével a járási hivatalok létrejöttével az építéshatósági szervezeti rendszer jelentősen 
átalakult. 
 
A járási hivatalok létrejöttével Ferencszállás és Klárafalva a Szegedi Járási Hivatalhoz tartozik. E 
két község szegedi járáshoz kerülésével 2013. január 1. után induló építéshatósági ügyekben 
Szeged város főjegyzője, míg a folyamatban lévő ügyekben Makó város jegyzője jár el, míg a járás 
14 települése esetében – Apátfalva, Magyarcsanád, Nagylak, Csanádpalota, Kövegy, Pitvaros, 
Nagyér, Ambrózfalva, Csanádalberti, Királyhegyes, Földeák, Óföldeák, Maroslele, Kiszombor – 
továbbra is Makó város jegyzője látja el az építéshatósági feladatokat, kivéve az adott település 
önkormányzatát érintő kérelmet. A közigazgatási hatósági eljárásokról szóló törvény módosítása 
miatt a 14 települési önkormányzat építéshatósági engedélyezéssel összefüggően a törvény Makó 
város jegyzőjét kizárta az engedélyezésből, ez esetben az engedélyezési eljárást Csongrád Megyei 
Kormányhivatal Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal Járási Építésügyi Hivatal folytatja le. 
 
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló többször módosított 1997. évi LXXVIII. tv. 
és a 312/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (eljárási kódex) és a 322/2012. (XI.16.) Korm. rendelet 
szerint az építésügyi hatósági feladatok megosztásra kerültek. 
Általános építésügyi hatóságként a járásszékhely település jegyzője – azaz Makó város jegyzője - 
míg kiemelt jelentőségű ügyben, összevont telepítési eljárásban, integrált eljárásban, általános 
építéshatóságot kizáró ügyekben Hódmezővásárhely Járási Hivatal Építésügyi Hivatala jár el. 
 
Makó városban fellelhető 14 db műemlék tekintetében az építéshatósági feladatok a Szegedi Járási 
Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatalához kerültek integrálásra. 
 
Az eljárási kódex az építésügyi hatósági feladatokat megosztotta az általános építéshatósági 
hatáskört gyakorló és a járási építésügyi hivatal között. 
 
 



Az épületekkel kapcsolatos jó karbantartási kötelezettséggel kapcsolatos bejelentés címzettje a 
Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal Építésügyi Hivatala. Építésrendészeti eljárás (fennmaradási 
engedélyezésre alkalmasság vizsgálata) a Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal Építésügyi 
Hivatalához tartozik, míg a fennmaradási engedélye kiadása, építésügyi bírság megállapítása az 
általános építéshatósághoz tartozik, Makó jegyzőjéhez. 
A telken építmény meglétére, hiányára kiadandó hatósági bizonyítvány címzettje 
Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal Építésügyi Hivatala, míg a telken meglévő építmény 
jogszerűségére vonatkozó hatósági bizonyítvány kiállítója az általános építéshatóság, Makó város 
jegyzője.  
 
Bontással kapcsolatos eljárásokban döntően a Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal Építésügyi 
Hivatala, míg kisebb mértékben az általános építésügyi feladatot ellátó jegyző jár el.  
 
A Csongrád Megyei Kormányhivatal iránymutatása szerint a Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal 
Építésügyi Hivatalához került feladatok – ha az eljárások 2013. január 1. előtt indultak, 
befejezésük az indító építésügyi hatóságnál maradtak. Ez kettősséget jelent, egy ugyanazon fajta 
ügyben; ha az 2013. január 1. előtt indult, akkor Makó város jegyzője, míg ha 2013. január 1. után 
indult, a Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal Építésügyi Hivatala jár el.  
 
Az eljárási kódex jogszabályi kötelezettséget biztosított az ÉTDR (építésügyi hatósági 
engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszer) bevezetésére, mely 2013. 
január 1-jével kezdte meg működését. A Rendszer internet alapon működik, építtetők kérelmüket 
elektronikusan (ÉTDR-ben) vagy papír alapon, míg a tervdokumentációt és egyéb mellékleteket 
csak elektronikusan terjeszthetik elő. A rendszerbe történő belépés ügyfélkapun keresztül 
történik. Működése csökkenti az eljáró hatóságok közötti adminisztrációt, postaköltséget. A 
kezdeti nehézségeket leszámolva napjainkra a rendszer működése már gördülékenyebben megy. 
 
Az eljárási kódex lehetőséget biztosított építésügyi hatósági szolgáltatás igénylésére, mely nem 
számít bele az ügyintézési határidőbe. Ilyen igénnyel csak 1 építtető élt, de ebből hatósági eljárás 
nem indult. Építtetők, vagy megbízottjaik a közvetlen egyeztetés hívei, ezt igénylik inkább.  
 
Az ÉTDR lehetőséget biztosít különböző szerepkörben eljárva az eljárásokban, így: 
kérelmezőként, hatósági munkatársként, hatósági adminisztrátorként vagy ügyfélszolgálatosként.  
 
A hatósági adminisztrátor osztja ki az ÉTDR-ben használatos szerepköröket és jogosultságokat, e 
feladatot az építéshatósági iroda vezetője látja el. 
 
2013. szeptember 30. és 2014. november 30. között az ÉTDR-ben keletkezett dokumentumok 
száma 1385 db. Ugyanezen időszakban az iroda ügyiratforgalma 3.942 dokumentum. Összevetve 
az ügyiratforgalmat az ÉTDR-ben keletkezett dokumentumokkal, látszik, hogy 2013. évi 
beszámoló alkalmával 33%-os volt az elektronikus dokumentum aránya, míg az elmúlt 35,13%, 
ami némi emelkedést jelent. 
 
Az iroda látja el a telepengedélyezési eljárással kapcsolatos ügyeket, ami az eltelt időszakban 25 db 
volt.  
 
A beszámolási időszak alatt az iroda döntései ellen 1 esetben éltek fellebbezéssel, mely esetben a 
másodfokú hatóság jóváhagyta az elsőfokú hatóság döntését. 
 
Az iroda látja el a hirdetményi kifüggesztéseket, ami a korábbi időszakhoz képest nagyságrendileg 
nem változott. 
 



 
Beszámoló a Közigazgatási Iroda tevékenységéről 

 
A Közigazgatási Iroda feladata a jegyző és a polgármester határkörébe tartozó hatósági – 
államigazgatási és önkormányzati ügyek intézése. Az alábbi beszámoló az iroda 2013. október 01. 
napjától 2014. november 30. napjáig tartó működését fogja át. 
 
Az Iroda munkatársai  

- 1 fő irodavezető 
- 1 fő irodavezető- helyettes, anyakönyvvezető és általános igazgatási ügyintéző, 
- 0,5 fő anyakönyvi ügyintéző 
- 1 fő közfoglalkoztatási ügyintéző,  
- 3 fő szociális és gyermekvédelmi ügyintéző 
- 1 fő hagyatéki és pénzügyi ügyintéző, 
- 4 fő építési hatósági feladatokat lát el 
- 2 fő mezőőr, 
- 2 fő közterület-felügyelő, 
- 1,5 fő a központi iktatói feladatokat lát el. 

 
A belügyi ágazaton belül kerül sor az anyakönyvi és állampolgársági igazgatással kapcsolatok 
ügyek intézésére, valamint a szabálysértéssel kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátására. 
 
Az állampolgársági ügyek tekintetében 2013. március 1. napjától az állampolgársági eskük 
letételére kerül sor önkormányzatunknál. Az eskütételeket a honosítási okiratok megérkezésének 
függvényében,  általában  havi rendszerességgel szervezzük. 2014. november 30. napjáig 622 fő 
tett állampolgársági esküt Makón. 
 
Makó városban 2013. október 01. napjától 2014. november 30. napjáig 288 születés, 413 haláleset 
került anyakönyvezésre, valamint 70 pár kötött házasságot. Anyakönyvi igazgatással kapcsolatban 
1453 ügyben jártunk el.  
  
Szabálysértési hatáskörben a jegyző a 2012. április 01. napjáig keletkezett ügyekben jár el. Ezen 
ügyekben a végrehajtási eljárások voltak folyamatban. 
 
Az ipari és kereskedelmi ágazathoz tartozó igazgatási feladatok közül ellátjuk a 
telepengedélyezéssel, a kereskedelmi tevékenységek bejelentésével, üzletek működési 
engedélyezésével, a szálláshely üzemeltetési engedély kiadásával, a nem üzleti célú közösségi 
szabadidős szálláshely szolgáltatással kapcsolatok feladatokat. Ezen ügykörökben 2014. november 
30. napjáig 246 esetben jártunk el. 
 
Az iroda feladatát képezi a hagyatéki eljárás során a hagyatéki leltárak elkészítése a hozzátartozó 
közreműködésével és ezen leltár továbbítása az illetékes közjegyző felé. Hagyatéki leletár 
felvételére ebben az időszakban 627 esetben került sor. 
  
A birtokvédelemmel kapcsolatos 21 ügy intézése az ügyintéző részéről nagy türelmet, empátiát, 
a legtöbb esetben helyszíni szemlét és tárgyalás megtartását igényelte. 
 
A földművelésügyi ágazaton belül a növényvédelmi, növény-egészségügyi, állategészségügyi, 
állatvédelmi, a veszélyes ebekkel kapcsolatos, a veszélyes állatok tartásával, az állatpanzió és 
állatmenhely létesítésével és fenntartásával kapcsolatok feladatokat láttuk el, összesen 12 ügyben.  
 



A közterületek rendjének és tisztaságának megőrzése érdekében az irodavezető feladata a 
közterült-felügyelők munkájának irányítása, valamint a helyi rendeletben foglaltaknak megfelelően 
engedélyezzük a közterület-használatát. Ebben az évben 44 engedély kiadására került sor.   
 
Az iroda végzi a mezőőri szolgálat működtetéséhez kapcsolódó feladatokat.  
 
A közfoglalkoztatás megszervezése érdekében folyamatosan kapcsolatot tartunk a  Munkaügyi 
Központtal. Közreműködünk a közfoglalkoztatáshoz szükséges megállapodások megkötésében. 
Ezen megállapodás alapján foglalkoztatott dolgozók munkaszerződésének megkötése, 
nyilvántartása, szabadságok nyilvántartása, táppénzes esetek elszámolása, bérek kifizetése  a 
feladatunk. A Munkaügyi Központtal kötött megállapodások alapján az elmúlt időszakban 1455 
főt foglalkoztatott Makó Város Önkormányzata.  2014. november 01. napján a 
közfoglalkoztatottak létszáma 290 fő.   
 
A Közigazgatási Iroda 1 munkatársa látja el a Polgármesteri Hivatal egészére nézve a központi 
iratkezeléssel kapcsolatos feladatokat. Az adott időszakban 2014. november 30. napjáig 74.454 
iktatás történt.   
 
Az iroda munkatársai látják el a szociális és a gyermekvédelmi törvényben valamint a helyi 
rendeletekben meghatározott ellátásokkal kapcsolatos hatósági ügyintézését. Ezen ellátások 
igénylésével és megállapításával kapcsolatos ügyiratforgalom 2014. november 30. napjáig az 
alábbiak szerint alakult:  
 

Közigazgatási iroda 
 szociális és gyermekvédelmi ügyintézés Polgármesteri hivatal többi szervezeti egysége  

20651 53803 
 

A  közigazgatási iroda  szociális és gyermekvédelmi  ügyeinek megoszlása támogatásonként 
adatszolgáltatás ügyfélnek, vagy más szervnek 334 
adósságcsökkentési támogatás 8 
aktív korúak ellátása 4146 
ápolási díj 4 
átmeneti segély 56 
ENI térítési díjhátralék behajtása 10 
Gyógyfürdő-ellátási támogatás 5040 
hagyatéki ügyek 4296 
környezettanulmány 416 
közgyógyellátás 479 
közlekedési támogatás 0 
köztemetés 40 
KSH statisztikai adatszolgáltatás 9 
lakásfenntartási támogatás 745 
óvodáztatási támogatás 79 
rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 122 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 3517 
szociális otthoni elhelyezés 4 
temetési segély 25 
utalási listák, kimutatások 66 
vagyonleltár 86 
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A szemétszállítási díjkedvezmények megállapítása. 2014. november 30. napjáig benyújtott 
kérelmek alapján 3909 fő részére került megállapításra 5.873.420,-Ft összegben, a szemétszállítási 
díjkedvezmény helyi rendeltben meghatározott öt jogosultsági kategóriában.  
 
 
 



 
Az iroda feladata az Egyesítet Népjóléti Intézmény által biztosított szociális és gyermekjóléti 
ellátások működtetéséhez kapcsolódó fenntartói döntések előkészítése és végrehajtásának 
megszervezése. Feladatunk az önkormányzat által biztosított egészségügyi alapellátások 
működésének folyamatos figyelemmel kísérése és a működéshez szükséges fenntartói döntések 
előkészítése és végrehajtása.  
 
Folyamatosan kapcsolatot tartunk a városban működő nyugdíjas klubokkal és civil szervezetekkel, 
igény esetén segítjük a munkájukat, tájékoztatjuk az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokhoz 
kapcsolódó jogszabályi változásokról.  
  
 
Makó, 2014. november 30. 
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Beszámoló a belső ellenőrzés tevékenységéről 
 
A belső ellenőrzési feladatok ellátásának módja 
 
A makói kistérséget alkotó 17 települési önkormányzat társulási megállapodást kötött a térségi 
közszolgáltatások biztosítására, megszervezésére, összehangolására, térségi feladatellátásra. 
A megállapodásban rögzítették a társulás feladat- és hatáskörök rendszerét, a térségi feladatellátás 
körét és ennek keretében 15 önkormányzat igényelte a belső ellenőrzési feladat ellátását. 
 
Belső ellenőrzési feladatellátás 
 
A belső ellenőrzés tevékenységét a vonatkozó jogszabályok, a nemzetközi belső ellenőrzési 
standardok a minisztériumi útmutató, valamint a jegyző által jóváhagyott belső ellenőrzési 
kézikönyv szerint látja el. 
A belső ellenőrzés független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, amelynek 
célja, hogy az ellenőrzött szervezet működését fejlessze és eredményességét növelje.  
 
A 2014. évben abelső ellenőrzés eleget tett a jogszabályi előírásnak és határidőre elkészítette Éves 
Ellenőrzési Jelentését és Éves Összefoglaló Ellenőrzési Jelentését a 2013. évben végzett 
vizsgálatairól, amelyet a képviselő-testület a zárszámadással egyidejűleg jóváhagyott. 
 
A tárgyévi belső ellenőrzési terv végrehajtásával kapcsolatos feladatok 
 
Abelső ellenőrzés feladatait az elfogadott éves ellenőrzési terv alapján hajtotta végre. A feladatok 
ellátása tervezetten, ütemszerűen kerültek végrehajtásra. Többletfeladatok ellátásának, soron 
kívüli ellenőrzések lefolytatásának időszükségletét a tartalékalap biztosította. 
Az ellenőrzés szükség szerint a helyszínen, illetve adatbekérés útján végezte 
ellenőrzését.Elsősorban az ellenőrzéshez szükséges dokumentációk értékelését és a belső 
szabályzatokban előírt kötelezettségeket, utasításokat vizsgálta az ellenőrzés, összevetve a 
helyszínen kialakított gyakorlattalaz ellenőrzési programban meghatározott ellenőrzési módszerek 
alkalmazásával.  
A belső szabályzatok, útmutatók, ellenőrzési nyomvonalak megfelelősége került összevetésre a 
jogszabályi előírásokkal és eltérések esetén javaslatok lettek megfogalmazva az ellenőrzés részéről.  
 
A belső ellenőr az ellenőrzés tárgyát, megállapításait, következtetéseit és javaslatait tartalmazó 
ellenőrzési jelentést jóváhagyásra átadta a belső ellenőrzési vezetőnek, majd minden esetben 
megküldésre került az ellenőrzött szervezet részére.  
 
Az ellenőri jelentés minden esetben tartalmazta az észlelt hiányosságok megszüntetésére tett 
javaslatokat, valamint rámutatott a folyamatban lévő kontrollok nem megfelelő működésére és 
segítette észrevételeivel a jó gyakorlat kialakítását.  
 
A belső ellenőrzés a tartalékidő terhére soron kívüli ellenőrzéseket hajtott végre a költségvetési 
szerv vezetőjének kezdeményezése és a belső ellenőrzési vezető jóváhagyásával, olyan tárgyakban, 
amelyet a vezetés magas kockázatúnak ítélt meg és alkalmazni kívánta a feltáró és 
megelőzőkontrollok érvényesítését a biztonságos gazdálkodás érdekében. 
 
Az ellenőrzött szervek vezetői intézkedési tervet készítettek a hiányosságok megszüntetésére, 
amelyben szerepelt a feladatvégrehajtásának határideje és a felelős személy megjelölése. Az 
intézkedési tervben foglalt határidőt követően az ellenőrzött szervezet vezetője realizáló levelet 
küldött a belső ellenőrzés részére, amelyben közölte a ténylegesen megtett intézkedések módját és 
a végrehajtott intézkedések konkrét leírását. 
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A belső ellenőrzés kialakította saját nyilvántartását, amelyben feltüntette az ellenőrzött szerv, 
illetve szervezeti egység megnevezését, az elvégzett ellenőrzések témáját, az ellenőrzések 
kezdetének és lezárásának időpontját, az ellenőrzésben részt vett ellenőrök nevét, a jelentősebb 
megállapításokat, javaslatokat, valamint az intézkedési tervek végrehajtásáról készült rövid leírást.  
 
A tárgyévi belső ellenőrzési terv végrehajtásával kapcsolatos feladatok  
 
Az ellenőri kapacitás felmérésével és biztosításával történt az ellenőrzési tervben foglalt 
ellenőrzések végrehajtása. A komplex ellenőrzésekre fókuszálva a szabályszerűségi és pénzügyi 
ellenőrzések számának csökkentése mellett a rendszer ellenőrzések számának növelésére 
törekedett a belső ellenőrzés az éves ellenőrzési terv összeállítása során. 
 
A végrehajtott ellenőrzések számszaki bemutatása: 
 
2014. évre tervezett ellenőrzések száma 22db ellenőrzés. 
2014. évi teljesítés30 db végrehajtott ellenőrzés. 
2014. évi soron kívüli ellenőrzések száma 8 db. 
 
Az ellenőrzés típusa szerint:  
 
     Terv szerinti  Soron kívüli  Összesen 
- Szabályszerűségi ellenőrzés          1 db  -      1 db 
- Pénzügyi ellenőrzés   -   1 db      1 db 
- Rendszer ellenőrzés          21 db  7 db    28 db 
Összesen                22 db  8 db   30 db 
 
 
A Belső Ellenőrzési Szervezet által végrehajtott ellenőrzések-, és a javasolt intézkedések 
száma településenként: 
 

Sor 
szám 

Település Végrehajtott 
ellenőrzések 
száma 

Ellenőrzés 
által tett 
javaslatok 
száma 

1 Ambrózfalva 0 0 
2 Csanádalberti 1 6 
3 Csanádpalota 2 15 
4 Ferencszállás 1 5 
5 Földeák 2 3 
6 Királyhegyes 1 5 
7 Kiszombor 3 6 
8 Klárafalva 0 0 
9 Kövegy 0 0 
10 Magyarcsanád 2 26 
11 Nagyér  1 5 
12 Nagylak 1 6 
13 Óföldeák 1 2 
14 Pitvaros  1 8 
15 Makó 14 28 
Összesen:  30 115 

 



Beszámoló a Polgármesteri iroda működéséről 
 
A Polgármesteri Iroda feladata: városi és önkormányzati PR tevékenység, sajtókapcsolatok fenntartása, 
önkormányzati nemzetközi kapcsolatainak koordinálása és szervezése, a polgármesteri referensi feladatok 
ellátása, a város szűkebb vezetése (polgármester, alpolgármester, jegyző) feladatainak, találkozóinak 
megszervezése, koordinálása. Feladata a kapcsolattartás a Hivatal szervezetén belül, illetve azon kívül 
(kiemeltem a Város Televízióval és a Közművelődési NKft-vel). Feladata még a diákönkormányzat 
működésének segítése, és a Vároház Galéria és az Ifjúsági művésztelep működtetése, a Makó és térségi 
oktatási intézmények őszi és tavaszi diákolimpiájának koordinálása. Civil és sportszervekkel való 
kapcsolattartás és a városi eseményekbe történő bevonása, valamint a részükre a –költségvetési rendeletbe 
foglalt- támogatásokra vonatkozó szerződések elkészítése és a kiutalás előkészítése. Az önkormányzat belső 
PR tevékenysége magában foglalja a települési képviselők és a tisztségviselők, hivatali apparátus 
kapcsolatainak rendszerét, tájékoztatását, valamint a vezetők és vezetettek kapcsolatát. A Titkárság 
szervezeti egységén belül, külön irodaként működött. 
 
SZERVEZETI FELÉPÍTÉS 
A Polgármesteri Iroda munkáját az irodavezető felügyelte. Munkatársai közé tartozott a titkársági 
munkatárs, a Városháza gépkocsivezetője, a Makói Hírek szerkesztője, valamint az Ifjúsági Klub 
vezetője. Az irodavezető munkáját külső szakértők is segítették. A munkatársak a munkájukhoz szükséges 
felsőfokú és / vagy szakirányú végzettséggel rendelkeztek. 
 
KAPCSOLATTARTÁS 
A Polgármesteri Iroda irányultság szerint két nagy területre oszlik: a szervezeten belüli és azon kívüli 
kapcsolatok ápolására, szervezésére, a szervezet reputációjának fejlesztésére és ápolására. Ezek alapján 
megkülönböztetünk: belső PR és külső PR tevékenységeket.  
 
A Polgármesteri Irodavezető összegyűjtötte az osztályvezetőktől azokat az anyagokat, amelyekkel a 
polgármester és a jegyző a napi munkáját végezte. Biztosította a folyamatos kommunikációt az osztályok 
és a városvezetés között. A tárgyalásokból adódó feladatokat kiadta és a szakfeladat gazdáktól azok 
végrehajtásáról tájékoztatást kért s ezt a városvezetők felé továbbította. A titkársági munkatárs ütemezte a 
városvezetők találkozóit, eseményeit, különböző tárgyalásait.   
 
KÜLSŐ KOMMUNIKÁCIÓ 
Önálló elemek 
Az önkormányzat külső kommunikációjának két jelentős fóruma a hetente 11 600 példányban megjelenő, a 
lakosság számára díjmentesen hozzáférhető Makói Hírek, illetve az önkormányzati hivatalos honlapja, a 
www.mako.hu weblap. Az önkormányzati újság jellemzően 4 oldalon, 1+1 (esetleg időszakosan 4+1) 
színnyomással jelenik meg. A lap 1997 óta működik.  
Híreit, szerkesztési elveit az osztályvezetőkből álló, Makó város jegyzője által vezetett szerkesztőbizottság 
választja ki, a gyakorlati megvalósítás (a cikkírástól a teljes nyomdai előkészítésig) a Polgármesteri Iroda 
munkatársának feladata. 
Makó város honlapján napi, kétnapi rendszerességgel jelennek meg az önkormányzat friss hírei. A 
honlap összeállításában valamennyi osztály részt vesz, de a főoldalak tartalmi és arculati megjelenése a 
Polgármesteri Iroda felelőssége. Természetesen a weboldalon a különböző törvények által kötelezően 
nyilvánosságra hozandó adatok is megtalálhatóak (üvegzseb).  
 
Sajtókapcsolatok 
A Polgármesteri Iroda munkatársai tartják a kapcsolatot a sajtó munkatársaival, szervezik. A városvezetés 
rendszeres sajtótájékoztatóit, informálják a médiát az önkormányzat aktuális híreiről.  
 
Lakossági fórum 
A kapcsolattartás közvetlen lehetősége a lakossági fórum, amelyet szintén az iroda szervez. A ciklusonként 
háromszor, mindig év elején megrendezett választókörzetenkénti lakossági fórumokon a 
makóiaknak közvetlen lehetősége van információkat szerezni a városfejlesztés terveiből, illetve 
megoszthatják észrevételeiket, panaszaikat a települési képviselővel és az önkormányzat 



szakembereivel. A Polgármesteri Iroda munkatársai egyeztetik a fórumok időpontját és helyszínét a 
képviselőkkel és a polgármesterrel, biztosítják az esemény technikai feltételeit. Az iroda munkatársai a 
fórumról jegyzőkönyvet vezetnek, a felmerülő problémákat közvetítik az érintett osztály vezetőjének. 
Az év során alkalmi lakossági utcafórumot is szervez az Iroda, ahol aktuális, a város életét jelentősen 
befolyásoló ügyeket lehet megbeszélni. Ezek időpontjának kiválasztása, meghirdetésük, a technikai és egyéb 
szükségletek biztosítása szintén a Polgármesteri Iroda feladata.  
A polgármester havi rendszerességgel tartott lakossági fogadóórát. Ennek időpontjának kiválasztása, a 
felmerülő problémák közvetítése az érintett osztályvezetők felé szintén a Polgármesteri Iroda feladata volt. A 
2014. októberi választás után  annyiban változott a polgármesteri fogadóórák rendje, hogy polgármester 
asszony, alpolgármester úr és a kerületi képviselő közösen tartottak minden választókerületben lakossági 
fórumot.    
 
Rendezvények 
A polgármesteri iroda az önkormányzati költségvetés részeként évenként saját költségvetést tervez. 
Tartalmazza a PR rendezvények előírányzatait, a Makói Hírek megjelentetésére, a Galéria és az Ifjúsági 
Művésztelep működtetésére valamint a külkapcsolatokra vonatkozó költségeket. A Polgármesteri Iroda e 
tevékenységében szoros kapcsolatot tart a Makói Kulturális és Közművelődési Nonprofit Kft.-vel. Az 
önkormányzat az állami és nemzeti ünnepeken gondoskodik az események sajtónyilvánosságáról. Elkészíti a 
megemlékezés forgatókönyvét, egyeztet valamennyi résztvevővel. Elkészíti a városvezetők számára a 
háttéranyagot, és felkészíti a tartandó beszédre. 
 
Arculatépítés 
Ennek azért van kiemelkedő jelentősége, mert mindazon személyek és szervezetek, akik kapcsolatba kerülnek  
Makó Város Önkormányzatával, az arculati elemekből információt kaphatnak. Az arculati elemek 
különböztetik meg a várost más településektől. 
A Makó Város Önkormányzatának arculatát tükröző lényegi stílusjegyek a következők: a címer és 
alkalmazása, logotípia és annak alkalmazása, a zászló és alkalmazása, alkalmazható betűtípusok és színek, a 
városvezetők levélpapírjai, névjegykártyák, meghívók, prospektusok és idegenforgalmi kiadványok. 
 
Közéleti kapcsolatok 
A kapcsolattartás a képviselő-testület, a polgármester és a történelmi egyházak és a helyi politikai és civil 
szervezetek között is az Iroda munkakörébe tartozik. A pártokkal történő kapcsolattartás egyik eleme, hogy az 
újév köszöntő események részeként, a város első embere a pártok vezetőivel is kötetlen beszélgetést, 
eszmecserét folytat. A találkozó alkalmat teremt arra, hogy – főként várospolitikai kérdések tekintetében – a 
különböző pártállást tükröző vélemények, az előkészítés folyamatában beépülhessenek a testületi döntésekbe. 
A Szent István napi ünnepséget megelőző napon „papi díszedbéd” formájában. A szűk körű megbeszélések 
lehetőséget biztosítanak arra, hogy az önkormányzat tájékozódjon az egyházak gondjairól, megoldásra váró 
problémáiról, az egyházi vezetők pedig első forrásból értesüljenek a testület városfejlesztési elképzeléseiről, 
terveiről. A polgármester mellett működő Konzultatív Tanácsadó Testületben az egyházi vezetők is 
képviseltetik magukat, ami szintén a kölcsönös információcserét van hivatva szolgálni. 
 
A kapcsolattartás másik eleme az a több mint tíz éve tartó hagyományos találkozó, amely a nemzeti ünnepek 
minél zökkenő- és konfliktusmentesebb előkészítését szolgálja. Az eseményen alkalom nyílik a program, de 
legfőképpen az ünnepi szónok személyének egyeztetésére, kiválasztására, jóváhagyására. Makó Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete munkájáról a pártok képviselői akár személyesen is tájékozódhatnak, hisz 
állandó meghívottak a helyben működő pártok képviselői. 
 
A civil szervezeteknek nagy szerepük van a közéletben. Az önkormányzat döntései meghozatalában és a 
megvalósítás során sem nélkülözheti igényes lakosságbarát tanácsaikat. Meghatározott témákban a döntés-
előkészítés folyamatában javaslattételi, a meghozott döntések vonatkozásában tájékoztatási funkciójuk van. A 
polgármester munkáját segítő Tanácsadó Testületek koordináció, a velük való kapcsolattartás megszervezése 
is az Iroda feladata. A Konzultatív Tanácsadó Testület mellett Vállalkozói Tanácsadó Testület, valamint a 
Sport- és a Civil Tanácsadó Testület segíti a polgármester munkáját. A találkozók időpontjának kiválasztása, 
az érintettek levélben történő értesítése, a vita alapjául szolgáló dokumentumok összegyűjtése, a technikai és 
egyéb feltételek biztosítása szintén a Polgármesteri Iroda feladata.  
 



A diákönkormányzat kiemelt szerepet vállal a fiatalok életének gazdagításában, biztosítja részvételüket a helyi 
közéletben. Az önkormányzat az Ifjúsági Klubon keresztül helyszínt biztosít a fiataloknak. Odafigyel 
hangjukra, és bevonja a makói fiatalokat a róluk szóló döntések előkészítésébe. 
 
A Városház Galéra több mint 10 éves múltra tekint vissza, teret ad kezdő és feltörekvő makói művészeknek a 
bemutatkozásra. Motorja, működtetője, lelke Karsai Ildikó alkotóművész, akinek az Iroda minden segítséget 
megad a Galéria sikeres működtetéséhez. 
 
Külkapcsolatok 
A Polgármesteri Iroda feladata Makó önkormányzatának külkapcsolatainak menedzselése is. Megfelelő 
minőségű kommunikáció segítségével létrejöhet kölcsönös bizalom két eltérő kultúrával és gyökerekkel 
rendelkező település között.  
A kulturális, oktatási és művelődési együttműködés mellett jelentős szerephez jutnak a gazdasági kapcsolatok. 
Közös pályázatokban való részvétel. 
Aktív  az együttműködés: Löbau, Jaslo, Radomsko, Zselíz, Ada, Csíkszereda, Igazfalva, Bodófalva, Kisorosz 
testvérvárosokkal. A testvérvárosok látogatásakor a Polgármesteri Iroda munkatársai biztosítanak 
szálláshelyet, gondoskodnak megfelelő programokról. Elérik, hogy a döntéshozók tudjanak egymással 
találkozni, ha szükséges, tolmács is álljon rendelkezésre.  
A Polgármesteri Iroda megfelelő, Makóra jellemző ajándéktárgyakról is gondoskodik. 
Makói delegáció kiutazásakor az Iroda gondoskodik utasbiztosításról, az utaslista naprakészségéről, a 
megfelelő ajándékokról. Tartja a kapcsolatot a vendéglátókkal, és az ő igényeiknek megfelelően állítja össze a 
Makót képviselő tartalmakat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Makó, 2014. november 30. 
 
 
 
 
 
         Barna Gábor 
           Kabinet Iroda Irodavezető 


