
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január hó 27. napján, a Városháza 
I. emeleti nagytermében megtartott 2. – rendkívüli, nyílt – ülés jegyzőkönyve. 
 
Jelen vannak: Farkas Éva Erzsébet polgármester, Czirbus Gábor, Gáspár Sándor, Dr. 
Hadik György, Kádár József, Kovács Sándor, Dr. Sánta Sándor, Toldi János, Dr. Török 
Miklós, Weszelyné Véghseő Henriett Mária, Zeitler Ádám települési képviselők. 
 
Jelen van továbbá: Dr. Bálint-Hankóczy Beatrix jegyző.  
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Nagy tisztelettel köszöntöm képviselőtársaimat, 
köszöntöm Makó város jegyzőjét, Dr. Bálint-Hankóczy Beatrixot, Czirbus Gábor 
alpolgármester urat. Köszöntöm a megjelent munkatársakat, irodavezetőket, 
intézményvezetőket, cégvezetőket, kollegákat.  
 
A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a 12 települési képviselő közül jelen van 11 fő. A 
megjelenési arány 91%-os. A megjelenés alapján megállapítom, hogy az ülés 
határozatképes, azt megnyitom. 
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: A Szervezeti és Működési Szabályzat 18. § (1) 
bekezdés c) pontja alapján felkérem Gáspár Sándor és Dr. Hadik György települési 
képviselőket mai ülésünk jegyzőkönyvének hitelesítésére. Megkérdezem 
képviselőtársaimat, hogy elvállalják-e? 
 
Gáspár Sándor és Dr. Hadik György a feladatot vállalják. 
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Megállapítom, hogy mai ülésünk jegyzőkönyvének 
hitelesítői Gáspár Sándor és Dr. Hadik György települési képviselők. 
 
Tisztelt Képviselő-testület! Kedves Jelenlévők! A mai rendkívüli ülésünk összehívását a 
kiküldött előterjesztésekben történő halaszthatatlan döntések indokolták. Ezek után és 
javaslatot teszek a mai ülésünk napirendjére. Az ülés napirendjeként a meghívóban 
közölteket javaslom megállapítani. Mai ülésünk napirendje: Nyílt ülési előterjesztések: 1. 
Munkaterv módosítás, 2. Makó Város Önkormányzata és a helyi nemzetiségi 
önkormányzatok közötti együttműködési megállapodások felülvizsgálata 3. Makói Városi 
Televízió Nonprofit Kft. ügyvezetői lemondása, új ügyvezető kinevezése. Zárt ülési 
előterjesztések: 4. Makó Városi Kulturális-Közművelődési Nonprofit Kft. ügyvezetőjének 
visszahívása, 5. Makó Városi Kulturális-Közművelődési Nonprofit Kft. ügyvezetőjének 
kinevezése, 6. Makói Egyesített Népjóléti Intézmény intézményvezetői pályázatának 
elbírálása. Tisztelt Képviselő-testület! Kérdezem, a napirendre vonatkozóan van-e 
észrevétel, vélemény?  
 
Észrevétel, vélemény nem hangzott el.  
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Kérem, szavazzunk a napirendről!  
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A képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozza: 
 
9/2015. (I.27.) MÖKT h. 
Tárgy: A képviselő-testület 2015. január 27-i rendkívüli ülésének napirendje. 
 

H A T Á R O Z A T 
 
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 27-i rendkívüli ülésének 
napirendjét az alábbiak szerint határozza meg: 
 
Nyílt ülési előterjesztések: 
 

1. Munkaterv módosítás 
2. Makó Város Önkormányzata és a helyi nemzetiségi önkormányzatok közötti 

együttműködési megállapodások felülvizsgálata 
3. Makói Városi Televízió Nonprofit Kft. ügyvezetői lemondása, új ügyvezető 

kinevezése 
 
Zárt ülési előterjesztések: 
 

4. Makó Városi Kulturális - Közművelődési Nonprofit Kft. ügyvezetőjének 
visszahívása 

5. Makó Városi Kulturális - Közművelődési Nonprofit Kft. ügyvezetőjének 
kinevezése 

6. Makói Egyesített Népjóléti Intézmény intézményvezetői pályázatának elbírálása 
 
Erről értesítést kap: 
- Makó város polgármestere 
- Makó város jegyzője 
 
Szeged elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése részletes megvalósíthatósági 
tanulmány kiegészítése  
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! Kedves Jelenlévők! A 
meghívóban közölt napirendek tárgyalása előtt kérem, hallgassuk meg a Szeged elővárosi 
közösség fejlesztése című projekt részletes megvalósíthatósági tanulmány kiegészítéséről 
szóló tájékoztatót. A tájékoztató anyagot képviselőtársaim megkaphatták a kiküldött 
előterjesztésekkel együtt. Ezúton köszöntöm nagy tisztelettel körünkben Dr. Oláh Miklós 
urat, a szegedi önkormányzat fejlesztési iroda vezetőjét, valamint Vincze Tibor urat, a 
TRENECON COWI Kft. képviseletében a tervezőt. Kérem, hogy az előadásukat tartsák 
meg.  
 

(Vincze Tibor, a TRENECON COWI Kft. tervező mérnöke előadása.) 
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Vincze Tibor, a TRENECON COWI Kft. tervező mérnöke: Jó napot kívánok! 
Tisztelettel köszöntöm önöket, Vincze Tibor vagyok a TRENECON COWI Kft. 
tervező mérnöke és szeretném önöket tájékoztatni, illetve véleményüket kérni ezzel az 
előkészítés alatt álló fejlesztéssel kapcsolatosan. Mindenekelőtt engedjék meg, hogy az 
előzményekről beszéljek röviden, mi a korábban elkészült tanulmánynak a 
kiegészítését végezzük. A korábbi tanulmányt több tervező cégből álló konzorcium 
készítette, a tárgya a Szeged és Makó közötti elővárosi közlekedés fejlesztése volt. 
Számos változatot vizsgáltak és a tram-train, azaz villamos és vasút ötvözetét képező 
fejlesztés irányába született döntés. Ez azt jelenti, hogy a két város között a lilás vagy 
rózsaszínű vonalat, ha nézik, Szegeden a villamos vonal végig megy a városon és a 
vasútállomásnál térne föl a vasútvonalra, ahol egy új kettős közúti vasúti híd létesülne 
és onnantól a vasútvonalon érné el Makót, ahol mivel a vasútállomás kívül fekszik, 
ismét közúti vasút jelleggel, tehát villamos jelleggel tárná fel a várost. Ezzel a tervvel az 
volt a fő probléma, hogy egy nagyon költséges hidat tervezett, illetve költség 
szempontból nem támogathatónak minősült a közgazdasági eredmények alapján, ezért 
kellett felülvizsgálni a projektet. Makó szempontjából volt még egy hibája, hogy a 
tervezett tram-train nyomvonallal a közgyűlés egyetértett ugyan, ez a tervezett 
nyomvonal Makón belül, a Szegedi utca és a Csanád vezér tér, azonban a tervezett 
beillesztéssel, azzal, hogy közvetlenül a házsor előtt oldalfekvésben benne a villamos, 
ezzel nem értett egyet a testület, az akkori közgyűlési határozat szerint előírták, hogy az 
utca keresztszelvény tengelyében haladjon. Magam is azt gondolom, hogy ez egy 
kedvezőtlen kialakítás lett volna, talán látszik, hogy a házfal elé zajvédő falat kellett 
volna létesíteni és a kerékpársávoknak, semminek nem marad hely, egy nagyon kevéssé 
helytakarékos és nem annyira környezetbe illő lett volna. A mi feladatunk a tanulmány 
felülvizsgálata a finanszírozhatóság szempontjából és a műszaki részletek pontosítása. 
Makó város testületi üléséhez elsősorban 4 kérdés eldöntése ügyében fordulnánk. Ez 
elsőként ennek a már említett villamospálya nyomvonalának a kialakítása, a második a 
megállóhelyek elhelyezése, harmadik a végállomás elhelyezése és a negyedik az, hogy 
milyen üzemben, dízel vagy felsővezetékes üzemben haladjanak-e ezek járművek. A 
villamospálya elhelyezésére, ahhoz, hogy középen a tengelyben haladjon, kétféle 
változat lehetséges. Az egyik egy egyvágányú változat. Ennek az a hátránya, hogy 
mintegy szét kell nyomni az úttestet, középre bekerülne ez a villamos jellegű vasút és 
mintegy szét kell nyomni az úttestet közel a házfalakhoz és elpusztítva a zöldsávot. 
Nagyjából így nézne ki látványterven,  középen egy kétoldali szegéllyel elválasztott 
egyvágányú pálya lenne, amelynek az az előnye, hogy nem zavarják egymást a közút és 
a villamos, hátránya viszont, hogy mintegy elfalazza egymástól a két oldalt, csak az 
útkereszteződésekben lehet keresztezni, sem előzni, sem más dolgot nem lehet, illetve 
amit már említettem, hogy látszik, hogy közvetlenül a járdáig tart az úttest. Így néz ki 
keresztszelvényen. A másik a kétvágányú változat, az valamivel költségesebb, de nem 
olyan mértékben, hogy ez mértékadó lenne. Ebben az esetben magában a forgalmi 
sávban lenne egy-egy vágány, az úttest és a villamos azonos felületen haladna. Ez 
gyakorlatilag a mostani útkeresztszelvényben beilleszthető, nem igényli az utcaképnek 
az átalakítását. Erről is van egy látványtervünk, ahol látszik, hogy az oldalsó része az 
utcának változatlan marad, csak a középső részbe kell vágányt építeni és gyakorlatilag a 
jelenlegi forgalmi renddel tud működni. Így néz ki keresztszelvényen és egy 
táblázatban, ha összefoglaljuk a két változatnak előnyét-hátrányát, jól látszik, hogy az 
egyvágányúnál mindössze egyetlen előnyt tudtunk felsorolni, hogy a villamos és a 
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közúti forgalom egymástól elkülönítve zajlik. Míg a kétvágányú változatnál a 
zöldsávok, fák megtarthatók és megbízhatóbb is, hiszen a két vágány miatt nem kell a 
villamosoknak sem egymásra várni és nem választja annyira el a településrészeket. 
Ezért tervezőként a második, a kétvágányú változatot szeretnénk javasolni. Ebben 
kérjük majd elsőként az önök döntését. Megálljunk ezekről külön-külön beszélni vagy 
inkább a többi már rövidebb. Talán célszerű, ha végig megyek a többi kérdéssel is. A 
második kérdés a megállóhelyek kijelölése. Igazából ez is összefügg az előzővel, 
javaslat szerint lenne egy végállomása Csanád vezér téren a buszpályaudvar térségében, 
aztán egy városközponti megállóhely a jelenlegi Makó ABC megállóhely környékén és 
amennyiben ezt a kétvágányú változatot fogadnák el, akkor ott is a jelenlegi 
buszmegállóknál a Kölcsey utca térségében lehetne ugyanúgy kialakítani a 
megállóhelyeket. Ha az egyvágányú változat lenne, akkor ott nem tudjuk kialakítani a 
megállóhelyet, hanem csak a töltésnél, ahol a villamos lekanyarodik az útról, ott lenne 
rá lehetőség. Ebből a szempontból is kedvezőbb a kétvágányú változat. Itt nincsenek 
külön változatok, csak amennyiben ezzel egyetértenek, akkor ezeket a megállóhelyeket 
terveznénk. Harmadik a végállomás környéke, Csanád vezér tér. Ott két szempont 
szerint lehet változatot képezni. Az egyik a téren való haladás, ott kétoldalt egy-egy 
egyirányú útpálya található és a villamos az vagy az útpályán belül közvetlenül a park 
szélébe illeszthető be, de akkor ez a park területéből elvesz, vagy pedig a tér keleti 
oldalán az úttestbe illeszthető be. Úgy tájékoztatott bennünket alpolgármester úr, hogy 
van egy olyan fejlesztési elképzelés, hogy esetleg annak az útpályának a forgalmát 
felülvizsgálnák vagy a tér forgalmát felülvizsgálnák, ehhez ez a változat illeszkedhetne. 
A végállomásnál pedig két lehetőség van. Az egyik az, hogy a buszállomás előtt, attól 
függetlenül kialakulna egy új állomás, a másik lehetőség pedig az, hogy tekintettel arra, 
hogy a tram-train kiváltja a buszforgalomnak egy részét, a Makovecz Imre tervezte 
szép épülethez illeszkedően annak egyik oldalába lehetne kialakítani. Itt látszik egy ábra 
arról, hogyha elől van a végállomás és itt a parkban vezet még a vágány. Itt a park 
oldalában kellene hozni a vágányt és itt ez a buszállomás és előtte a Kecskeméti Ármin 
utca előtti keresztezésnél lenne kialakítva, ez egy lehetőség. A másik lehetőség ugyanígy 
a parknál vezetve a buszállomás egyik oldalán, a buszok használnák a buszállomás 
túlsó oldalát és az innenső oldalán a peronhoz illesztve kerülnének elhelyezésre a 
vágányok. A buszoknak a körüljárás lehetősége ugyanúgy megmaradna, mint most, 
csak nem a vágány területén, hanem amellett. És ugyanerre van két másik rajzunk, 
amikor már az útpályán vezet a villamos, szintén az előrehozott végállomással és ennek 
egy másik változata, amikor bent a buszállomásnál van. Itt kollegáim felrajzolták a 
teljes buszállomás pályarészét, igazából jelentős módosulás csak annyi, hogy ez az 
útpálya szakasz akkor kétirányú, a tervezett városi fejlesztéseknek megfelelően és itt 
egy kis behajtó ágat is kapnának a buszok, hogy ne kelljen teljesen körbe menni a 
téren. Ezt is összefoglaltuk a táblázatban. Aszerint van 4 változat, hogy a parkban, 
parkon kívül, buszállomásnál vagy attól függetlenül. Itt a buszállomáshoz integrált 
változatot támogatnánk. Az, hogy a parkban vagy a közúton, az a városfejlesztési 
elképzeléseitől függ és ahhoz alkalmazkodunk. Utolsó a járművek meghajtása. Ezek 
dízel-elektromos járművek lesznek, amelyek a villamos felsővezetékről is tudnak, 
illetve a nagy vasúti pályán attól függetlenül dízel hajtással tudnak közlekedni. Első 
lehetőség az, hogy Makó területén és dízel hajtással mennek, ez azért már nem olyan 
pöfögős mint egy dízel mozdony, de azért egy fajta motoros hajtás. A másik lehetőség, 
hogy villamos jellegű felsővezeték épülne, egy rendes, kifeszített felsővezeték-hálózat a 
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városi szakaszon. Ez valamivel költségesebb, nem olyan sokkal, de környezetbarát. A 
harmadik változat, amit kérték, hogy vizsgáljuk meg, a járműben lenne olyan 
akkumulátor mennyiség vagy más energiatároló egység, ami ekkora szakaszt képes 
meghajtani. Erre az elmúlt években már számos kísérlet történt, léteznek is ilyen 
szakaszok, de nem ilyen távolságra. A leghosszabb ilyen szakasz, ahol villamos jellegű 
jármű megy, ott tudomásom szerint egy francia városban 1 km hosszú. Ez 25 km 
hosszú szakasz lenne, amelyet oda-vissza meg kell tenni. Ennek az a hátránya, hogy a 
járműben néhány kétajtós szekrény méretű akkumulátor egységet kellene elhelyezni, 
ami egyrészt megdrágítja, másrészt elrontja a férőhely kapacitást. Nem igazán 
javasoljuk. Talán a legcélszerűbb a felsővezetékes megoldás. Köszönöm szépen a 
figyelmüket.  
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Köszönöm szépen a cég képviselőinek a 
részletes tájékoztatót. A tájékoztatóval kapcsolatban megkérem képviselőtársaimat, 
hogy amennyiben az elhangzottakhoz bármilyen jellegű kérdésük van, azt írásban 
szíveskedjenek eljuttatni írásban az innovációs és városfejlesztési iroda vezetőjéhez, 
Darabos Orsolyához. Köszönöm.  
 
Kovács Sándor, a Makovecz Imre Bizottság elnöke, települési képviselő: Mi a 
határidő a kérdések feltevésére?  
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: 1 hét. Nagyon szépen köszönöm Vincze Tibor 
tervező mérnök úrnak a tájékoztatást. Tisztelt Képviselő-testület! Kedves Jelenlévők! 
Ezt követően kérem, hogy kezdjük meg napirendjeinknek a tárgyalását.  
 
1. sz. előterjesztés 
Munkaterv módosítás 
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Kezdenénk a munkaterv módosításával. A 
Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló törvény 
jelentősen átalakította a szociális ellátásoknak a rendszerét. Az új rendszerben a 
jövedelempótló jellegű támogatások állami feladatkörbe kerültek, így az aktív korúak 
ellátása, hasonlóan az időskorúak járadékához a kormányhivatalok hatáskörébe kerül át. A 
települési önkormányzatok képviselő-testületének a települési támogatás megállapításának, 
kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 
rendeletét legkésőbb 2015. február 28-áig kell megalkotnia. Makó Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 2015. évi munkaterve alapján a  februári ülés 2. napirendi pontja: 
Rendelet-tervezet Makó Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről. Tekintettel arra, 
hogy az új rendelet megalkotása a 2015. évi költségvetést érinti, így indokolt, hogy annak 
tárgyalása előzze meg a költségvetési rendelet elfogadását, ezért szükséges a munkaterv 
akként történő módosítása, hogy a februári ülés napirendjei közé kerüljön felvételre ez az 
említett 2. napirendi pontként a „Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének az 
egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 32/2011. 
(VIII.25.) önkormányzati rendeletének hatályon kívül helyezése és új rendelet alkotása” 
napirendi pont. Az előterjesztésben részletesen olvashatták a munkaterv módosításával 
kapcsolatos kérdéseket. Kérdésem a képviselő-testület felé, hogy ezzel kapcsolatban van-e 
kérdés, észrevétel?  
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Kérdés, észrevétel nem hangzott el.  
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Az új szociális ellátások rendszerét természetesen 
még a februári ülésig a képviselő-testület tagjaival át fogjuk tekinteni és meg fogjuk vitatni. 
Tisztelt Képviselő-testület! Kérem, hogy szavazzunk a határozati javaslatról.  
 
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással a 
következő határozatot hozza: 
 
10/2015. (I.27.) MÖKT h. 
Tárgy: Munkaterv módosítás. 
 

H A T Á R O Z A T 
 
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi munkatervét az alábbiak 
szerint módosítja: 
 
A Képviselő-testület februári ülésének napirendjei közé felveszi:  
 
2. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének az egyes pénzbeli és 
természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 32/2011. (VIII.25.) 
önkormányzati rendeletének hatályon kívül helyezése és új rendelet alkotása 
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a változás átvezetéséről gondoskodjon.  
 
A képviselő-testület munkaterve egyebekben változatlan marad.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
A képviselő-testület a határozat végrehajtásáról tájékoztatást nem kér.  
 
Erről értesítést kap: 
- Makó város polgármestere 
- Makó város jegyzője 
- Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda Közigazgatási Csoport 
- Irattár 
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2. sz. előterjesztés 
Makó Város Önkormányzata és a helyi nemzetiségi önkormányzatok közötti 
együttműködési megállapodások felülvizsgálata 
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: A nemzetiségek jogairól szóló törvény előírásai 
alapján a helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzatok között megkötött 
együttműködési megállapodásokat a választásokat követően felül kell vizsgálni.  Az 
alakuló ülést követően az együttműködési megállapodások felülvizsgálata megtörtént, azt 
mind Makó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mind pedig a Makói Román 
Nemzetiségi Önkormányzat, valamint a Makói Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
Képviselő-testülete elfogadta. A nemzetiségek jogairól szóló törvény  alapján azonban 
minden év január 31. napjáig felül kell vizsgálni újra az együttműködési megállapodásokat. 
Ezért szükséges most erről szavaznunk. Tekintettel erre, a módosításokkal 
egybeszerkesztett együttműködési megállapodás az előterjesztés mellékletét képezi, a 
módosítások átvezetését a pénzügyi szakmai gyakorlattal történő  összhang megteremtése 
is indokolja. Kérdésem a képviselő-testület felé, van-e észrevétel, javaslat az 
előterjesztéssel kapcsolatban? Dr. Bálint-Hankóczy Beatrix.  
 
Dr. Bálint-Hankóczy Beatrix jegyző: Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Jelenlévők! 
Annyi módosítást szeretnék eszközölni, hogy technikai hiba miatt az együttműködési 
megállapodásban a Makó Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselőjének neve elírásra 
került és azt szeretném, hogyha az 1. sz. határozati javaslat azzal a pontosítással kerülne 
elfogadásra, hogy az anyag mellékletét képező együttműködési  megállapodásban helyesen 
elnökként Gilingerné Ráday Krisztina szerepel. Köszönöm szépen.  
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! Kérem, hogy az 
elhangzott módosítással együtt szavazzunk az 1. sz. határozati javaslatról. azzal a 
módosítással, hogy elnökként Gilingerné Ráday Krisztinát jelöljük meg.  
 
A képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozza: 
 
11/2015. (I.27.) MÖKT h. 
Tárgy: A Makói Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési 
megállapodás felülvizsgálata 
 

H A T Á R O Z A T 
 
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi 
CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése alapján a Makói Roma Nemzetiségi 
Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodást felülvizsgálta, és úgy 
határoz, hogy az előterjesztés mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalt együttműködési megállapodást elfogadja azzal a kiegészítéssel, hogy az 
együttműködési megállapodás első bekezdésében a Makói Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat képviselője helyesen: Gilingerné Ráday Krisztina elnök.  
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A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, az együttműködési megállapodás 
aláírására. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A képviselő-testület a határozat végrehajtásáról tájékoztatást nem kér. 
 
Erről értesítést kap: 
- Makó város polgármestere 
- Makó város jegyzője 
- Makói Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 
- Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda Közigazgatási Csoport 
- Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda 
- Irattár  
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Kérem, szavazzunk a 2. sz. határozati javaslatról.  
 
A képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozza: 
 
12/2015. (I.27.) MÖKT h. 
Tárgy: A Makói Román Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési 
megállapodás felülvizsgálata 
 

H A T Á R O Z A T 
 
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi 
CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése alapján a Makói Román Nemzetiségi 
Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodást felülvizsgálta, és úgy 
határoz, hogy az előterjesztés mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalt együttműködési megállapodást elfogadja. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, az együttműködési megállapodás 
aláírására. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A képviselő-testület a határozat végrehajtásáról tájékoztatást nem kér. 
 
Erről értesítést kap: 
- Makó város polgármestere 
- Makó város jegyzője 
- Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 
- Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda Közigazgatási Csoport 
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- Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda 
- Irattár  
 
 
3. sz. előterjesztés 
Makói Városi Televízió Nonprofit Kft. ügyvezetői lemondása, új ügyvezető 
kinevezése 
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! Kedves Jelenlévők! A 
képviselő-testület  a Makói Városi Televízió Nonprofit Kft. ügyvezetői feladatainak 
ellátásával Nagy Nándort bízta meg, aki 2015. január 22-én tett nyilatkozatában jelezte, 
hogy a Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft-nél és a Makói Városfejlesztő Kft-nél 
betöltött ügyvezetői feladataival kapcsolatos leterheltsége miatt a Városi Televíziónál 
feladatait a továbbiakban nem tudja ellátni, ezért megbízásáról 2015. január 31. napi 
hatállyal lemondott. Indokait elfogadva javaslom, hogy a képviselő-testület fogadja el az 
ügyvezető lemondását. Amennyiben ez megtörténik, úgy új ügyvezető megbízása válik 
szükségessé, mely tisztség ellátására Dr. Keresztúriné Kisistók Tímeát alkalmasnak tartom, 
ezért javaslom 2015. február 01. napjától 2015. november 30. napjáig terjedő időtartamra 
történő megbízását havi bruttó 350.000 Ft munkabér ellenében. Tájékoztatásul had 
mondjam el önöknek, hogy a Makói Városi Televízió Nonprofit Kft. ügyvezetői 
munkakörére több jelentkezőt hallgattunk meg, illetve több jelentkező érkezett és végül 
szakmai szempontok alapján legalkalmasabbnak Dr. Keresztúriné Kisistók Tímeát 
találtuk. Megkérem, hogy fáradjon ide előre és néhány szóban mutatkozzon be. A 
képviselőtársak megismerkedhettek a személyi anyagával, személyes találkozást is lehetett 
vele eszközölni a képviselő-testületnek.  
 
Dr. Keresztúriné Kisistók Tímea: Üdvözlöm önöket. Bemutatkozással kezdeném. 23 
évvel ezelőtt kezdtem a pályafutásomat és ebből a 23 évből 15-öt töltöttem televíziós 
szakmában és ezzel párhuzamosan a fennmaradó 8 évet közösen a rádiózásban és a 
televíziózásban töltöttem. Első pillanattól kezdve a ranglétra legelső fokától indultam el, 
hiszen egy különös véletlennek köszönhetően kerültem a Magyar Televízió Szegedi 
Körzeti Stúdiójához, ott gyakornoki feladatokat láttam el, majd ezt követően elhívtak a 
Szegedi Városi Televízióhoz, ahol már szerkesztői munkákat és műsorvezetői munkákat is 
elvégezhettem. Ezt követte röviden a Telin Televízió, ahol főszerkesztői pozícióban 
mérettethettem meg magamat, majd az elmúlt 5 évben a Szegedi Városi Televízió felelős 
szerkesztője voltam, ami a magazinműsorok területén teljesedett ki és az ottani ügyvezető 
igazgatónak a helyetteseként funkcionáltam. Azzal kapcsolatban, hogy milyen terveim 
vannak itt a Makói Televízióban, hogy mit szeretnék megvalósítani, hiszen azt gondolom, 
hogy ez az elsődleges, ami önöket érdekelheti és érintheti, mindenképpen az elmúlt 23 év 
tapasztalatát szeretném ide áthozni és ahogy megismertem már egy-két kollegát, úgy 
érzem, hogy erre van is igény, hiszen vannak köztük régen itt dolgozók és vannak fiatalok, 
akik várják a szakmai irányítást és én egy kis vérfrissítést szeretnék mind híradós, mind 
pedig magazinműsorok tekintetében. Természetesen abban gondolkodom, hogy a makói 
közösséggel, illetve makói munkatársakkal valósítsam mindezt meg és elsősorban, ahogy 
az előbb is említettem, szakmai alapon. Ami még egy nagyon új dolog lenne ebben a 
történetben és nem sikerült a városi televíziónak megvalósítani az a pályázati források, 
hiszen tudjuk, hogy ebben a televízióban nagyon régóta állandó és stagnáló a támogatás. 
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Azt nem mondhatom, hogy több volt, inkább azt mondhatom, hogy gyakran kevesebb. 
Ahhoz, hogy mi tényleg minőségi munkát tudjunk letenni az asztalra, nemcsak a városi 
televízióban történő munkához, hanem bizonyára az önök munkájában is mindenhez 
pénz kell és persze a szakmai háttér. Ami a pluszt és az előremutató elképzeléseket illeti, 
ez a pályázatok. Nagyon sok olyan pályázat van országosan, amire jogosult a Makói Városi 
Televízió, hogy ezeken elinduljon. Amennyiben úgy döntenek, hogy az ügyvezetői 
feladattal megbíznak, akkor már a holnapi napon lehetőségünk van arra, hogy a Magyar 
Televízió Mecenatúra pályázatán elinduljunk, ami majd csak májusra realizálódhat. A 
jövőben is az lesz a cél, hogy ne csak pénzdíjas pályázatokon, hanem szakmai 
pályázatokon is elindulhassunk, hogy legyen valamilyen visszajelzésünk a munkánk 
irányában, hogy igen is jól dolgozunk és akár országos televíziókkal is fel tudjuk venni a 
versenyt. Nem ez az elsődleges cél, viszont a Makói Televíziót szeretném olyan szintre 
hozni, hogy a helyi televíziók versenyében rangos elismeréseket kapjunk és velük együtt 
jegyezzenek bennünket is. Hiszen a helyi televíziókra gondolok itt, a Szegedi Városi 
Televízióra, a Vásárhelyi Városi Televízióra, a veszprémire, azt gondolom, hogy méltán 
van arra esélyünk, hogy velük felvegyük a versenyt szakmai alapon.  
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Nagyon szépen köszönjük a bemutatkozást. 
Kérdezem a tisztelt képviselő-testületet, van-e az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdés, 
észrevétel? Dr. Sánta Sándor képviselő úr.  
 
Dr. Sánta Sándor, az Egyenlő Esély Bizottsága elnöke, települési képviselő: Tisztelt 
Képviselő-testület! Tisztelt Pályázó! Az volna a kérdésem, hogy tekintettel az eddigi 
pályájára, ami nagyobb ívű, mint a makói televízió nem ugródeszkának használj-e ezt, nem 
pályázik-e el? Köszönöm szépen.  
 
Dr. Keresztúriné Kisistók Tímea: Köszönöm szépen kérdését. Én azt gondolom, hogy 
a makói embereknek nem kell elmondani azt, hogy mit jelent az egy ember számára, hogy 
lokálpatrióta és én Szegedet, illetve a környező településeket, városokat, Makót, 
Vásárhelyet úgy tekintem, mintha a saját városom lenne és amikor a Magyar Televíziótól 
elhívtak a Szegedi Városi Televízióhoz, akkor volt az az időszak, amikor elindultak a 
kereskedelmi televíziók, TV2, RTL Klub és nagyon sok kollegámat megkeresték azzal a 
lehetőséggel, hogy menjenek fel és Budapesten dolgozzanak, nekik még akkor nem voltak 
olyan embereik, akikkel el tudták kezdeni a munkát. Én már akkor is nemet mondtam erre 
a felkérésre, hiszen igaz, akkor még nem volt ilyen népes a családom, de azóta már van 3 
gyerekem és mindig is elsődleges szempontnak tartottam azt, hogy nem az én szakmám 
volt a domináló a családban, hanem a férjemé, aki orvosként dolgozik és őt odakötötte 
Szegedhez a munkája és én mellette, illetve a gyerekeim mellett szerettem volna mindig 
megtalálni a szakmaiságomat és soha nem gondolkodtam abban, hogy sokkal távolabbra 
menjek, vagy az én saját pályafutásom elsődleges legyen. Úgyhogy a jövőben sem 
tervezem, hiszen már most 3 évtizede vagyunk és dolgozunk Szegeden, oda is születtem, 
minden családtagom munkája és jelene odaköt, úgyhogy egyáltalán nem tervezem. Ez, 
hogy Makóra igazából át kell járnom, én azt gondolom, hogy ez a 20-25 km-es távolság ez 
nem okoz gondot. Mindig abban gondolkodom, hogy Budapesten ennél sokkal-sokkal 
több kilométereket megtesznek városon belül nap, mint nap emberek. Úgyhogy ez 
egyáltalán nem fog gondot okozni és hosszú távra tervezem az itteni munkámat, hogyha a 
továbbiakban is természetesen majd meg lesznek velem elégedve, hiszen majd azért 
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szeretnék visszajelzéseket a munkámra vonatkozólag kapni mindenkitől, nemcsak 
önöktől, hanem akikhez kimegyünk majd riportokat készíteni, de az eddigi tapasztalatom 
alapján azért ez működik, hogy azért is jó ez a munka, mert szinte napi visszajelzéseink 
vannak arról, amit csinálunk.  
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Nagyon szépen köszönjük a választ. Dr. Török 
Miklós képviselő úr parancsoljon.  
 
Dr. Török Miklós települési képviselő: Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt 
Képviselő-testület! Tisztelt Dr. Keresztúriné Kisistók Tímea! Egy dolgot hiányoltam a 
bemutatkozásából. Szerintem, aki sajtóval foglalkozik, annak ezzel kell kezdenie, hogy 
törekszem arra, hogy pártatlanul és mindenkinek a megelégedésére fogok tájékoztatni a 
dolgokról. Köszönöm szépen.  
 
Dr. Keresztúriné Kisistók Tímea: Azért nem ezzel kezdtem, mert számomra ez 
egyértelmű. Az eddigi pályafutásom során is mindig ezt tartottam szem előtt, e felől 
biztosíthatom önöket, hogy ez így fog történni.  
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Nagyon szépen köszönöm és annyit had mondjak 
el, hogy a bemutatkozó során Dr. Keresztúriné Kisistók Tímea elmondta, hogy a csapatát 
szakmai szempontok szerint fogja összeállítani és a makóiakat helyzetelőnyben fogja 
részesíteni. Ezt említette. Köszönöm szépen. Dr. Hadik György képviselő úr 
parancsoljon.  
 
Dr. Hadik György, az Ügyrendi, Pénzügyi, Közbeszerzési és Tulajdonosi Bizottság 
elnöke, települési képviselő: Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Képviselő-testület! 
Egy rendkívül színes egyéniséget látunk magunk előtt. 2012-ben találkoztunk 
decemberben, amikor Dr. Éger István, a Magyar Orvosi Kamarának az elnöke átadta 
önnek az Astellas Díjat. Ez az orvos kamarának egy kiemelkedő díja, évi 1, maximum 2 db 
kerül átadásra azoknak a média dolgozóknak, akik valami kiemelkedőt alkottak. Ön ezt 
azon a szinten tudta megvalósítani, hogy akkor országos első lett. Gratulálok hozzá, én 
nagy örömmel üdvözlöm ebben a városban, hogy jelentkezett hozzánk. Jó erőt, egészséget 
szeretnék kívánni a munkájához.  
 
Dr. Keresztúriné Kisistók Tímea: Nagyon szépen köszönöm.  
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Köszönjük szépen a bíztató gondolatokat. Zeitler 
Ádám képviselő úr, parancsoljon.  
 
Zeitler Ádám települési képviselő: Köszönöm szépen. Tisztelt Polgármester Asszony! 
Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Dr. Keresztúriné Kisistók Tímea! Én néhány 
gondolatot szeretnék ezzel kapcsolatban megosztani. A leendő ügyvezető asszonynak az 
eddigi szakmai pályafutása, illetve a bemutatkozása teljesen meggyőző, ehhez nem 
szeretnék a továbbiakban más hozzáfűzést tenni. Amiről a ön is beszélt, a költségvetési 
támogatás a Városi Televíziónak évek óta nem emelkedett. Mivel a költségvetés kialakítása 
az idei évre folyamatban van, ezt figyelembe lehet venni, illetve még korábban, mikor az 
előző cégvezetőnek a leváltásáról volt szó, akkor én tettem 2 javaslatot a következő 
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cégvezető irányába, akit akkor még nem tudtuk, hogy ki lesz állandó jelleggel. Amire utalt 
is, hogy fiatalos csapat van, jórészt helyiekből, ez mindenféleképpen megőrzésre kell, hogy 
kerüljön, de ezt ön is elmondta. A másik az a szakmaiság. El kell mondani még egyszer, ez 
a legfontosabb. Volt szó a Vásárhelyi Televízióról, én nem szeretnék ott hosszabban 
belemenni abba a dologba. Sok sikert kívánok a munkájához és nagyon jó egészséget. 
Köszönöm szépen.  
 
Dr. Keresztúriné Kisistók Tímea: Köszönöm szépen.  
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Nagyon szépen köszönöm képviselő úr. A jelölt a 
bemutatkozáskor elmondta, hogy a jelenlegi, elsősorban híradás jellegű műsorok mellett, 
magazinműsorokat is szeretne nemcsak a makói, hanem természetesen a térséggel is 
felvesszük majd a kapcsolatot. Ez is valamilyen módon úgy gondolom, hogy talán 
bővítheti azt az éves pénzkeret költséget, amiből eddig működött a Makói Városi 
Televízió. Természetesen az új költségvetés összeállításánál figyelembe vettük azt is, hogy 
hosszú évek óta ugyanabból a pénzkeret-összegből működött a Makói Televízió és ezt 
megpróbáljuk valamennyivel természetesen emelni, illetve olyan pályázati lehetőségeket, 
forrásokat kutattunk már most is fel, most 28-áig is van már egy pályázati lehetőség 
benyújtása, amellyel ezeket a keretösszegeket szeretném növelni a minél optimálisabb 
működtetéshez. Nagyon szépen köszönöm a jelöltnek is a bemutatkozást, illetve a 
kérdésekre adott válaszait és kérem, hogy fáradjon a helyére. Az 1. sz. határozati 
javaslatban Nagy Nándor lemondását javaslom január 31-i hatállyal elfogadni. Kérném, 
hogy az 1. sz. határozati javaslatról szavazzunk.  
 
A képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozza: 
 
13/2015. (I.27.) MÖKT h. 
Tárgy: Nagy Nándor, a Makói Városi Televízió Nonprofit Kft. ügyvezetője tisztségéről 
történő lemondásának elfogadása 
 

H A T Á R O Z A T  
  

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Makói Városi Televízió 
Nonprofit Kft (6900 Makó, Széchenyi tér 6., cg: 06-09-013783, adószám:18458628-2-06) 
alapítója és tulajdonosi jogok gyakorlója, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 2. pontja alapján, a Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. törvény  3:25. § (1) bekezdés d) pontjára tekintettel elfogadja  

  
Nagy Nándor ügyvezetőnek 

(6774 Ferencszállás, Szegedi utca 91.) 
  
a Makói Városi Televízió Nonprofit Kft. ügyvezetői tisztségéből 2015. január 31. nappal 
történő lemondását azzal, hogy részére a felmentvényt jelen képviselő-testületi ülésen 
megadja. 
  
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 



13 
 

  
A Képviselő-testület utasítja a Makói Városi Televízió Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy 
a változás cégnyilvántartási átvezetése érdekében a szükséges intézkedéséket megtegye.  
   
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester, ügyvezető 

  
Értesítést kap: 

 Makó Város Polgármestere  
 Makó Város Jegyzője  
 Cégbíróság a Varga és Nagy-György Ügyvédi Iroda által  
 Makói Városi Televízió Nonprofit Kft. irattára  
 Nagy Nándor 6774 Ferencszállás, Szegedi utca 91.  
 Polgármesteri Hivatal Jogi Iroda  
 Irattár 

 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Kérném a képviselő-testületet, hogy a 2. sz. 
határozati javaslatról döntsön, amelyben Dr. Keresztúriné Kisistók Tímeát 2015. 
november 30-ig terjedő időtartamra bízzuk meg a Makói Városi Televízió Nonprofit Kft. 
ügyvezetőjének havi bruttó 350.000 Ft munkabér ellenében. Kérem, hogy szavazzunk.  
 
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással a 
következő határozatot hozza: 
 
14/2015. (I.27.) MÖKT h. 
Tárgy: A Makói Városi Televízió Nonprofit Kft. ügyvezetőjének megbízása.  

 
H A T Á R O Z A T  

  
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Makói Városi Televízió 
Nonprofit Kft. (6900 Makó, Széchenyi tér 6., cg: 06-09-013783, adószám:18458628-2-06) 
 alapítója és tulajdonosi jogok gyakorlója, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 2. pontja alapján a Ptk. 3:109. § (2) bekezdésre 
tekintettel a Makói Városi Televízió Nonprofit Kft.  ügyvezetői tisztségének ellátására 
  

Dr. Keresztúriné Kisistók Tímeát 
(6726 Szeged, Lövölde u. 167/6.) 

  
bízza meg 2015. február 1. napjától 2015. november 30. napjáig munkaviszonyban, bruttó 
350.000,- Ft/hó munkabér mellett. 
  
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a munkaszerződés aláírására. 
  
A Képviselő-testület utasítja a Kft. ügyvezetőjét, hogy a változás cégnyilvántartási 
átvezetése érdekében a szükséges intézkedéséket tegye meg.  
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Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester, ügyvezető 
  
Értesítést kap: 

 Makó Város Polgármestere  
 Makó Város Jegyzője   
 Cégbíróság a Varga és Nagy-György Ügyvédi Iroda által  
 Makói Városi Televízió Nonprofit Kft. irattára  
 Dr. Keresztúriné Kisistók Tímea 6726 Szeged, Lövölde u. 167/6.  
 Polgármesteri Hivatal Jogi Iroda  
 Irattár 

 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! Kedves Jelenlévők! 
Megállapítom, hogy a nyílt ülési előterjesztéseinket megtárgyaltuk, zárt ülést rendelek el. 
 
ZÁRT ÜLÉS  
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! Kedves Jelenlévők! A 
képviselő-testület zárt ülésen az alábbi döntéseket hoztuk meg: Makó Városi Kulturális-
Közművelődési Nonprofit Kft. ügyvezetőjének, Gajda Ferenc Csabának a visszahívását; 
Makó Városi Kulturális-Közművelődési Nonprofit Kft. ügyvezetőjének, Zsámboki 
Erikának a kinevezését és a Makói Egyesített Népjóléti Intézmény intézményvezetői 
pályázatának elbírálását, melyben Tóthné Balázs Andreát bíztuk meg 
intézményvezetőként. Tisztelt Képviselő-testület! Megállapítom, hogy napirendjeinket 
megtárgyaltuk. Köszönöm megtisztelő jelenlétüket, az ülést bezárom. Legközelebb 
februárban találkozunk rendes testületi ülésen. Köszönöm szépen.  
 

K. m. f. 

 

Farkas Éva Erzsébet 
polgármester 

Dr. Bálint-Hankóczy Beatrix 
jegyző  

 

 

 

Gáspár Sándor 
jkv. hitelesítő 

Dr. Hadik György 
jkv. hitelesítő  

 

 
 


