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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február hó 27. napján, a Városháza 
I. emeleti nagytermében megtartott 4. – rendkívüli, nyílt – ülés jegyzőkönyve.  
 
Jelen vannak: Farkas Éva Erzsébet polgármester, Czirbus Gábor alpolgármester, Gáspár 
Sándor, Dr. Hadik György, Kádár József, Kovács Sándor, Marosvári Attila, 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: Tisztelettel köszöntöm képviselőtársaimat a mai 
rendkívüli testületi ülésünkön. A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a 12 települési 
képviselő közül jelen van mind a 12 fő. A megjelenési arány 100%-os. A megjelenés 
alapján megállapítom, hogy az ülés határozatképes, az ülést megnyitom. A Szervezeti és 
Működési Szabályzat 18. § (1) bekezdés c.) pontja alapján felkérem Kádár József és Zeitler 
Ádám települési képviselőket a mai ülésünk jegyzőkönyvének hitelesítésére. Megkérdezem 
elvállalják-e.  

Kádár József és Zeitler Ádám települési képviselők a feladatot elvállalják.  
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Megállapítom, hogy mai ülésünk jegyzőkönyvének 
hitelesítői Kádár József és Zeitler Ádám települési képviselők.  
 
Tisztelt Képviselő-testület! Kedves jelenlévők! A mai rendkívüli ülésünk összehívását a 
kiküldött előterjesztésekben történő halaszthatatlan döntések indokolták. Ezek után 
javaslatot teszek mai ülésünk napirendjére. Az ülés napirendjeként a meghívóban 
közölteket javaslom megállapítani.  
 
Tisztelt Képviselő-testület! Kérdezem, a napirendre vonatkozóan van-e észrevétel, 
vélemény?  

Kérdés, észrevétel nem hangzott el.   
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Kérem, szavazzuk meg a napirendet! 
 
A képviselő-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozza:  
 
58/2015. (II. 27.) MÖKT h. 
Tárgy: A képviselő-testület 2015. február 27-i rendkívüli nyílt ülésének napirendje. 
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H A T Á R O Z A T 
 

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 27-i rendkívüli ülésének 
napirendjét az alábbiak szerint határozza meg: 
 
Nyílt ülési előterjesztések: 

1. Makó Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési rendeletének módosítása 
2. Makó Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési rendeletének módosítása 
3. Makói Gyógyfürdő Kft. 2015. évi üzleti terve 
4. A polgármester 2015. évi szabadságának ütemezése 
5. A Makói Városi Televízió NKft. FEB tagjainak visszahívása és választása 
6. Újszülöttek támogatása   
7. Szeged elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése 
8. Településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályai 
9. Az óvodába történő jelentkezés módjának és az óvodai általános felvétel 

időpontjának meghatározása 
 

Zárt ülési előterjesztések: 

10. Rácz Krisztina és Pataki József lakásbérleti jogviszonyának megszüntetése 
11. Takács Ildikó részére önkormányzati ingatlan kiutalása 
12. Bader Jolán részére önkormányzati ingatlan kiutalása 
13. Kelecsényi Krisztiánné részére önkormányzati ingatlan kiutalása 

 
Erről értesítést kap:  

- Makó város polgármestere 
- Makó város jegyzője 

 

1.sz.előterjesztés 
Makó Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési rendeletének módosítása 

Farkas Éva Erzsébet polgármester: Vargáné Nagy Éváé a szó.  

Vargáné Nagy Éva, a Pénzügyi Iroda vezetője: Tisztelt Polgármester Asszony! 
Tisztelt Képviselők! A 2014. évi költségvetési rendelet módosítására azért van szükség, 
mert az államháztartásról szóló törvény előírja, hogy zárszámadás előtt az utolsó 
korrekciós és módosítás tételeket végre kell hajtanunk. 320.749.000Ft-tal módosul a 
bevétel és kiadási előirányzatunk. Ez azért van, mert 2014. december 20-ig iparűzési 
feltöltési adókötelezettsége volt Makó város vállalkozóinak, és abból 293.385.000Ft 
iparűzési adóelőleg folyt be, és ebből 279.760.000Ft került tartalék terhére, és egyéb 
korrekciós tételek kerültek még a helyükre azért, mert a 2014. évi költségvetési rendelet 
sorokban volt, ami beruházásra, felújításra került betervezésre, és abból átkerültek dologi 
kiadási költségsorokra. 28.274.000Ft a nem lakáscélú helyiségek bérleti díjából plusz 
bevételként került még felkönyvelésre, és itt került korrekciós tételként még a 2.755.000Ft, 
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ami a MENI székház felmerült dologi kiadásainak fedezésére szolgált,  hogy 
visszakerültek a Béke utcára. A 150.000Ft, ami a Budo Klub működési célú pénzeszköz 
átadására került, és 700.000Ft került még átvezetésre a József Attila Könyvár és 
Múzeumba. 

Farkas Éva Erzsébet polgármester: Nagyon szépen köszönöm! Kérdés, észrevétel van-
e? Dr. Török Miklós képviselő úré a szó. 

Dr. Török Miklós, települési képviselő: Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt 
Képviselő-testület! Tegnap este kaptuk meg a tervezetet, és az áttanulmányozásra nem sok 
idő maradt. Úgy tűnik, hogy a várost nagyon jó pénzügyi helyzettel vette át a városvezetés, 
és gazdaságilag prosperál. Ezt az is mutatja, hogy mennyi az iparűzési adóbevétel. Azt 
szeretném kérni, hogy őrizzék meg ezt a prosperitást, és hasonlóképpen adják át majd az 
utódaiknak a várost. Néhány tételt találtam, amit nem tudtam megmagyarázni, és erre 
szeretnék választ kapni. A 6. melléklet 25. sorában szakértők plusz díjazására van 
betervezve 2.468.000Ft. A 7. melléklet 87. sorában honvédi földes utak felújítására 
3.509.000Ft. A 8. melléklet 28. sorában a Csanád vezér téri szökőkút felújítása 
2.201.000Ft. Ezekről tudomásom szerint nem döntött a testület, szeretném megkérdezni, 
hogy milyen felújítások ezek? Köszönöm szépen. 

Farkas Éva Erzsébet polgármester: Tisztelt Képviselő Úr! Erről az előző testületi 
ülésen döntöttünk már, amit ön említett táblázatot elsődlegesen, az az engedélyes tervekre 
elkészítésére vonatkozik, amiről a múlt testületi ülésen beszéltünk, hogy elég nagy hiányt 
szenved jelenleg az önkormányzat, és a város ebben és erre különítettünk el külön 
költségvetési keretet, hogy a fejlesztendő beruházásokat, azoknak a terveit el tudjuk 
készíteni. Ez a keret erre van. Vargáné Nagy Éváé a szó. 

Vargáné Nagy Éva, a Pénzügyi Iroda vezetője: Ez a tétel csak korrekciós tétel, mert a 
8. mellékletben le van véve belőle, a beruházás helyett felújításba került át. A számviteli 
törvény kimondja, hogy mit nevezünk beruházásnak, és mit felújításnak, és az egyik 
táblából pluszba került be, a másik táblába negatív előjellel került be ugyanaz a tétel. Tehát 
nem beruházás lett, hanem felújítás. 

Dr. Török Miklós, települési képviselő: A következőre is szeretnék választ kapni, a 8. 
táblázat 28. sora, Csanád vezér téri szökőkút felújítása. 

Vargáné Nagy Éva, a Pénzügyi Iroda vezetője: Erre a kérésben írásban 
válaszolhatnánk képviselő úrnak? Lehet, hogy ez is csak átvezetett tétel. 

Farkas Éva Erzsébet polgármester: Rendben. Képviselő-testületi ülés megnézzük. 
Köszönöm szépen. Kovács Sándor képviselő úré a szó. 

Kovács Sándor, a Makovecz Imre Bizottság elnöke, települési képviselő: Köszönöm. 
Tisztelt Képviselő-testület! Valóban tegnap este kaptuk meg az anyagot, de szeretném Dr. 
Török Miklós képviselő úr figyelmét felhívni, hogy hosszú éveken keresztül volt, hogy 
reggel 9-kor kaptuk meg az anyagot az ülés napján. Ilyen még lesz. Erre számítani kell, és 
nem kifogásolni. Ami a szakértői díjakat illeti, emlékeim szerint az előző hosszú években 
is nagyon sok szakértői díjat fizettünk ki, nagyon sokszor kifogásoltuk is, hol az egyik, hol 
a másik képviselő. Volt olyan szakértő, aki havi 480.000Ft, vagy 430.000Ft körül kapott. 
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Az illetőt úgy hívták, hogy Szigetvári Viktor. Minden ciklusban, minden városvezetésnél 
vannak szakértők igénybe véve természetesen, és én úgy gondolom, hogy most nem 
kimondottan kampánystratégiai szempontból lesznek a szakértők használva. Köszönöm. 

Farkas Éva Erzsébet polgármester: Köszönöm szépen. Dr. Török Miklós képviselő úré 
a szó. 

Dr. Török Miklós, települési képviselő: Köszönöm szépen a szót. Én nem kifogásolom 
azt, hogyha kiadják a tervezett időben, és át tudjuk tanulmányozni. Egy költségvetés én 
úgy gondolom, hogy olyan fajsúlyú rendelet, amit át kell nézni. Önök úgy fognak szavazni 
ezek szerint róla, hogy nem nézték át alaposan. A szakértőkkel kapcsolatban pedig azt el 
tudom fogadni, hogy ez nyilván a terveknek az újra beélesítéséhez szükséges. Ezzel nincs 
is problémám. Csak magyarázatot kértem rá, hogy mi ez a díj. Nem kaptam magyarázatot. 
Köszönöm szépen. 

Farkas Éva Erzsébet polgármester: Dr. Bálint-Hankóczy Beatrix jegyző asszonyé a szó. 

Dr. Bálint-Hankóczy Beatrix jegyző: Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt 
Képviselő-testület! El szeretném mondani képviselő úrnak, hogy az anyagot megkapták a 
bizottságok, az Ügyrendi és a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, csak annak ön nem tagja. A 
hivatal elkészítette időben az anyagot, a kihordás miatt gondolom estére kapták meg. Ez 
most a 2014. évi költségvetési rendeletünknek módosítása. Nagyon szívesen áll a hivatal 
rendelkezésére képviselő úrnak, ha bármilyen kérdése felmerül. Jó? Köszönöm szépen. 

Farkas Éva Erzsébet polgármester: Köszönjük. Vargáné Nagy Éváé a szó. 

Vargáné Nagy Éva, a Pénzügyi Iroda vezetője: A 2.201.000 Ft szintén csak 
átcsoportosításra került. A módosításoknál már csak átcsoportosítások vannak. Az pedig a 
7. tábla a bükki bérgarancia 2.201.000Ft, ami felszabadult, az került a felújításba 
átcsoportosításra. Nincsenek olyan tétel a költségvetési rendelet módosításában, ami 
újként kerülne be. Ezek csak az államháztartási törvénynek megfelelően és a számviteli 
szabályzatnak megfelelően kerülnek korrekciókra. Erről van határozat is. 

Farkas Éva Erzsébet polgármester: Nagyon szépen köszönöm a tájékoztatást. Kérdés, 
észrevétel van-e? 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

Farkas Éva Erzsébet polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! Kérem, szavazzunk a 
rendeletről!   

A képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett a 
következő rendeletet alkotja: 
 

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
5/2015. (III.02.) önkormányzati rendelete  

Makó Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről, módosításának és 
végrehajtásának rendjéről szóló 3/2014.(II.06.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 



5 
 

 

2.sz. előterjesztés 
Makó Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési rendeletének módosítása 
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Vargáné Nagy Éváé a szó. 
 
Vargáné Nagy Éva, a Pénzügyi Iroda vezetője: Tisztelt Polgármester Asszony! 
Tisztelt Képviselő-testület! Itt egy pontban változik a 2015. évi költségvetésünk. A 
költségvetésünk mérlegszámai nem változnak, az marad a 3.126.000Ft. A 20.000.000Ft az, 
ami a fürdő pénzügyi támogatása helyett nem 70.000.000Ft kerül, hanem 50.000.000Ft, és 
ez a 20.000.000Ft bekerül céltartalék közé, és a céltartalékok között is a 2015. évi 
beruházási tartaléksorba kerül. Itt kettő sor módosul a 2015. évi költségvetésben. 
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Köszönöm szépen. Kérdés, észrevétel van-e? 
 
Kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

Farkas Éva Erzsébet polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! Kérem, szavazzunk a 
rendeletről!   

A képviselő-testület 11 igen szavazattal, tartózkodás nélkül és 1 ellenszavazat 
mellett a következő rendeletet alkotja: 

 

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
6/2015. (III.02.) önkormányzati rendelete  

Makó Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről, módosításának és 
végrehajtásának rendjéről szóló 2/2015.(II.12.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 

 
3.sz. előterjesztés 
Makói Gyógyfürdő Kft. 2015. évi üzleti terve 
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Scheitzner Beátáé, a Makói Gyógyfürdő Kft. 
ügyvezető igazgatójáé a szó. 
 
Scheitzner Beáta, a Makói Gyógyfürdő Kft. ügyvezető igazgatója: Köszönöm 
szépen. Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Képviselő-testület! Az előző testületi 
ülésen az a döntés született, hogy a 70.000.000Ft-os támogatási igényt, amit benyújtottunk 
az első körös üzleti tervünkben, a testület 50.000.000Ft-ra csökkentette, így át kellett 
dolgoznunk ezekkel a módosításokkal. Az üzleti terv átdolgozásánál, amit főként 
figyelembe vettünk, az egyik legjelentősebb költségrésze a fürdőnek, a bér és járulékai 
költségek, így úgy döntöttünk, hogy a nyári foglalkoztatotti létszámnál fogunk alternatív 
megoldásokat keresni és találni az idei évben az előző évekhez viszonyítva. Azt tudni kell, 
hogy a fürdőben a nyári foglalkoztatotti létszám is igen jelentős, hiszen május 1-től 
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szeptember végéig, mikor a parkfürdőt is üzemeltetjük, ez közel +25 főnek az 
alkalmazását jelenti. Vannak rendelkezések, amelyeket a fürdők üzemeltetésével 
kapcsolatban be kell tartanunk, a medenceőri szolgálatoknál, a munkarendünk 
figyelembevételénél is. Mivel állandó nyitva tartással vagyunk, gyakorlatilag éves nyitva 
tartással, ezért jelentősebb a létszámunk. Úgy alkalmaztuk természetesen ezeket az 
alternatív megoldásokat, hogy ne sérüljön az indikátori létszámnak a megtartása, hiszen a 
pályázati idő fenntartási idejére, 2017 végéig nagyon fontos az is, hogy a pályázat által 
előírt foglalkoztatotti létszámot a fürdő a továbbiakban is biztosítsa. Ezért olyan 
megoldásokat kerestünk, ahol ezek figyelembevételével azt a közel 17.000.000Ft-ot, ami 
ennek a nyári alkalmazotti létszámnak a bérét jelenti, ki tudjuk váltani. Itt az alternatív 
megoldások között első körben úgy döntöttünk, hogy szerződést kívánunk kötni még 
több iskolával. Már jelenleg van egy gyakorló iskola, akik nálunk végzik a gyakorlati 
helyüket, de több szakiskolával is szeretnénk leszerződni annak érdekében, hogy a nyári 
gyakorlatot nálunk végezhessék a diákok. Itt gondoltunk például a szegedi Tanárképző 
Főiskolánál a testnevelés szakra, vagy gondoltunk a vendéglátós iskolákra 
Hódmezővásárhelyen, jelenleg pedig a Juhász Gyula Református Gimnázium és 
Szakközép Iskolával van egy megállapodásunk. tehát ezt szeretnénk tovább fejleszteni. 
Ezen kívül egy második lehetőség lenne, hogy figyeljük azokat a pályázati kiírásokat, amely 
fiatal főiskolásoknak, egyetemistáknak a foglalkoztatására vonatkoznak a nyári időszakban. 
A tavalyi évben olyan jellegű pályázat nem volt, amire mi pályázhattunk volna, de 
reméljük, hogy az idei évben ez is sikerülni fog. A harmadik dolog pedig a 
közfoglalkoztatás lenne, amivel ki tudnánk váltani ezeket a szezonális dolgozókat. Az 
értékcsökkenésnél redukáltunk még, ugyanis kevesebb tárgyi eszközberuházással 
gondolkozunk az idei évben, és így elértük az, hogy ezt a 20.000Ft-os támogatási kiesést 
pótolni tudjuk a költségvetésünkben, vagy kompenzálni tudjuk, és így a testület elé egy 
1.360.000Ft-os pozitív eredménnyel javasoljuk az üzleti tervünket.  
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Köszönöm szépen a tájékoztatást az 
előterjesztésről. Kérdés, észrevétel van-e? Kovács Sándor képviselő úré a szó. 
 
Kovács Sándor, a Makovecz Imre Bizottság elnöke, települési képviselő: Köszönöm 
a szót. A Felügyelő Bizottsági ülésen és a bizottsági üléseken is megtárgyaltuk a fürdő 
üzleti tervét, a fürdő vezetője most nem ejtett erről szót, de a Felügyelő Bizottsági ülésen 
is, és a bizottsági ülésen is szó volt róla. ó A városvezetésnek szeretném a figyelmét 
felhívni egy fontos tényezőre, hogy tárgyalást kellene először is majd kezdeményezni a 
termál energia szolgáltatóval, hogy ne ilyen hektikusan szolgáltassa a termálenergiát, 
hanem folyamatosan, mert a munkabérek és járulékai mellett az energiaköltségek is 
számottevőek a fürdő gazdálkodása szempontjából, és így nem mindegy, hogy termel 
energiával, vagy rövidtávon is jelentős többletköltséget jelentő gázenergiával tudják 
szolgáltatni a meleg vizet. Az energia ára jelentősen befolyásolhatja folyamatosan a fürdő 
eredményességét, illetve hogy tudja-e tartani a most vállaltakat, avagy nem. Ehhez kell 
majd a városvezetésnek a hathatós segítsége. Köszönöm szépen. 

Farkas Éva Erzsébet polgármester: Köszönöm szépen. Dr. Török Miklós képviselő úré 
a szó. 

Dr. Török Miklós, települési képviselő: Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt 
Képviselő-testület! A Felügyelő Bizottság üléséhez lenne egy hozzáfűzésem. Olvastam 
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benne, hogy a marketing költségeket sokallják. Azt szeretném a tudomásukra hozni, hogy 
vannak olyan elemzések, ahol 1Ft-nyi marketingre fordított pénz 7Ft-nyi bevételt 
eredményez. Ezt a költséget nem kell sokallni, inkább azt mondom, hogy támogatni kell, 
hogy a fürdőnek a marketingje megfelelő legyen, minél szélesebb körű, mert ez hozza meg 
a nyereségességet neki. Köszönöm szépen. 

Farkas Éva Erzsébet polgármester: Dr. Sánta Sándor képviselő úré a szó. 

Dr. Sánta Sándor, az Egyenlő Esély Bizottság elnöke, települési képviselő: 
Köszönöm szépen a szót. A hozzászólásom tulajdonképpen most arra irányul, hogy a 
Fidesz többség részéről is legyen megfogalmazva olyan vélemény, ami egy kicsit eltér 
attól, amit ellenzékként képviseltünk, és akkor sokalltuk a fürdő ráfizetést. Teszem ezt 
azért, mert véleményem szerint, és így is van, ez gazdasági kérdés, hogy később mi lesz a 
fürdőnek a sorsa. Amennyiben mind a két oldalon megjelenik egy fürdőt támogató 
vélemény, akkor az esetlegesen a városban kialakuló vita, annak a törésvonala gazdasági 
jellegű lesz, nem pedig politikai. Mindenki tudja, hogy a fürdő sorsán gondolkodunk, és 
nagy valószínűséggel akárhogy döntünk, ezt támadni lehet. Dr. Török Miklós képviselő úr 
mondta a marketinget. Véleményem szerint is a Felügyelő Bizottsági ülésen elhangzott, 
hogy a Zöld újságban korlátozzák a sajtóban való megjelenést, és ezt én sem támogatom. 
Még akkor is, hogyha próbáljuk a költségeket csökkenteni. Meglepő, hogy Scheitzner 
Beáta ügyvezető a testület beavatkozása nyomán 20.000.000 Ft-ot tudott változtatni a 
költségvetésén. Ezt korábban miért nem tudta megtenni? Illetőleg mikor merült fel a 
közmunkásoknak a bekapcsolása ebbe a rendszerbe? Ami persze nagyon helyes. Azt 
kellene nézni, hogy a mi fürdőnk versenyképes legyen. Ez hasonló a mezőgazdasághoz. 
Mezőgazdaságra szükség van. A fürdőre is most már, mert megvan. A mezőgazdaság 
ugyanúgy versenyez, mint most már Magyarországon sok felépült fürdő, és az fog nyerni, 
akit esetleg lokálpatrióta módon az illető önkormányzat olyan helyzetbe juttat, hogy 
versenyképes legyen. A nyugati mezőgazdaságot támogatják és nagyon sokáig a magyar 
mezőgazdaság és a keleti országok mezőgazdasága nem tudta a versenyt felvenni. Tehát 
nem csak spórolás kérdése ez, hanem a versenyképességé is, és én a magam részéről 
megváltoztatva korábbi véleményemet, amit 4 évig hangoztattam, azt mondom, hogy a 
város, illetve az önkormányzat fogadja el sajátjának ezt a fürdőt, és tekintsük 
városmarketingnek a fürdő marketingjét és máris kevesebb vádaskodás van, hogy ő 
mennyi pénzzel gazdálkodik. A másik pedig, utána kellene nézni az Országos 
Egészségügyi Pénztár felé, hogy azok a támogatások, amik innen mennek ki, azokat nem 
lehetne-e onnan megoldani? Köszönöm szépen. 

Farkas Éva Erzsébet polgármester: Köszönöm szépen. Marosvári Attila képviselő úré a 
szó. 

Marosvári Attila, a civil kapcsolatok tanácsnoka, települési képviselő: Köszönöm 
szépen Polgármester Asszony! Tisztelt Képviselő-testület! Messzemenően egyetértek 
azzal, amit képviselő úr elmondott szinte minden szavával, minden gondolatával és 
minden mondatával. A múlt testületi ülésen elég hosszú polémia alakult ki a fürdő 
kapcsán a 70.000.000Ft-os támogatáshoz kötődően. Én akkor többször is hozzászóltam 
és többek között azt is elmondtam, hogy nekem meggyőződésem, hogy egy komoly 
marketinggel és egy fejlesztési stratégiával ez a fürdő akár már az idén a nullszaldót is 
elérheti, ami azt jelenti, hogy ne kelljen önkormányzati támogatást belerakni. Nagyon 
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fontosnak tartom itt is elmondani, hogy az a támogatás, amiről most beszélünk, most 
50.000.000Ft-ról beszélünk, ebből az anyagban is le van írva, 41.000.000Ft nem a fürdő 
támogatása, hanem makói gyerekek, makói polgárok támogatását jelentik az úszásoktatás 
miatt, és mert a Makó kártya 50%-os kedvezmény hiányát a fürdő visszakapja. Ha más 
olvasatban közelítem meg ezt a kérdést, akkor ennek a fürdőnek a mostani üzleti terv 
alapján, amit én elfogadhatónak és teljesíthetőnek tartottam egy hónappal ezelőtt is és 
tartok most is, gyakorlatilag 9.000.000Ft-os támogatást kell az önkormányzatnak odaadni. 
Ha abba az irányba indulunk el, amiről Dr. Sánta Sándor képviselő úr is beszélt, hogy 
városmarketing szempontból markánsabban kell használnunk a fürdőt, oda kell 
figyelnünk a marketing aktivitások gyarapítására, hatékonyabbá tételére, ami adott esetben 
nem biztos, hogy csak pénzkérdést jelent, hanem esetleg másfajta odafigyelést. És ha 
odafigyelünk még egy dologra, egyetértek képviselő úrral, hogy a verseny képességét a 
fürdőnek meg kell őrizni. Óriási a verseny. Versenyképesnek minőségi szolgáltatásokkal 
lehet, megfelelő marketinggel lehet, és még egy dolog, amiről nem beszéltünk, 
attrakcióbővítéssel, attrakciófejlesztéssel lehet. Nem véletlenül beszéltem a múltkori 
testületi ülésen is arról, hogy ez a fürdő még nincs kész. Ennek bizonyos fejlesztési elemei 
még nem valósultak meg. Nagyon oda kellene figyelnie a városvezetésnek, országgyűlési 
képviselő úr kapacitását, kompetenciáját kihasználva, hogy harcoljunk azért, hogy a fürdő 
korábban forráshiány miatt meg nem valósult bővítését, az úszómedencét, a családi 
zónafejlesztést meg tudjuk valósítani. Én ezt megtanultam városvezetőként az előző 
ciklusban, hogy akkor tud versenyképes lenni a fürdő, ha nagy fejlesztést nem is tudunk 
végrehajtani, mert folyamatosan nem lehet nagy fejlesztéseket csinálni. Nyilvánvalóan a 
terület is behatárolt a fürdőfejlesztésnél, de pici, minőségi javulást, pici fejlesztéseket lehet 
csinálni. én felhívtam a múltkori testületi ülésen is a figyelmet, most is ezt teszem, hogy a 
jelenlegi költségvetésben ilyen típusú, a nagy fejlesztés mellett, ami nem rajtunk múlik, pici 
attrakciófejlesztéshez nem terveztünk költséget. Én mindenképpen szeretném javasolni, 
hogy ebben a fürdő vezetéssel adott esetben szakértőkkel is konzultáljunk, mert nagyon 
nagy a verseny. Nekünk nagyon komoly muníciót jelent az, hogy a határ mellett vagyunk, 
tehát nyilván román és szerb látogatók nagyon kevesen mennek Mórahalomra, Szegedre, 
Makó fölé Csongrád megyében. Tehát én nem gondolom, hogy Hódmezővásárhely, 
Szentes, Csongrád, ahol szintén zajlódnak fürdőfejlesztések, részben lezáródtak, részben 
pedig most vannak folyamatban, nagyon ebből a piacból fognak tudni részesedni. Nekünk 
harcolnunk kell Mórahalommal, harcolnunk kell Gyopárosfürdővel, Gyulával, hogy ebbe 
az irányba próbáljuk a szerb és a román vendégeket terelni. Ez a piac nagyon nagy piac, ez 
a piac egyelőre még Magyarország irányába orientálható piac. Segítsünk a fürdőnek közös 
erőfeszítéssel, ötletekkel, javaslatokkal és fontos fejlesztési forrásokkal is, hogy ezeket a 
látogatókat ide tudja hozni, és akkor könnyen lehet képviselő urak, polgármester asszony, 
hogy ez a fürdő az év végén már nem fogja igényelni ezt a 9.000.000Ft-os támogatást sem. 
Ehhez egyetértek képviselő urakkal, nagyon komoly együttműködésre an szükség. Városi 
együttműködésre. Mert nem csak a képviselő-testületen múlik. Meg kell mozgatnunk 
nekünk a helyi vállalkozókat, és a szálláshely fejlesztőket. Az elmúlt években ilyen típusú 
aktivitások már zajlottak. Nagyon komoly szállás kapacitásbővítés, és ami nagyon fontos, 
minőségi szálláshelybővülés történt akár szálloda vonatkozásában, akár panzió 
vonatkozásában, és vannak még olyan önkormányzati ingatlanok, ahova további 
szálláshely kialakítását, szállodafejlesztést lehet menedzselni. Nyilván ehhez az szükséges, 
hogy vonzóvá tegyük a fürdőt, hogy legyen igény arra, hogy ezek a szálláshelyek 
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kihasználhatók legyenek. Ez még egyszer mondom, nagyon komoly odafigyelést, és 
együttműködést igényel. Köszönöm. Egyetértek Dr. Sánta Sándor képviselő úrral. 

Farkas Éva Erzsébet polgármester: Köszönöm szépen. Czirbus Gábor alpolgármester 
úré a szó. 

Czirbus Gábor alpolgármester: Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Képviselő-
testület! Nagyon örülök neki, hogy képviselő úr úgy látja, hogy ez az üzleti terv is 
elfogadható ezzel az 50.000.000Ft-os támogatással együtt. A Felügyelő Bizottság 
munkájára szeretnék egy kicsit visszatérni, mert Dr. Török Miklós képviselő úr említette, 
hogy sokallja a marketingre költött összeget a Felügyelő Bizottság. Szó nincs erről. Mi azt 
kértük a fürdő vezetésétől, hogy vizsgáljuk meg együtt, hogy hogyan lehet ebből a pénzből 
minél hatékonyabbá tenni a marketinget, és itt én elmondhatom, hogy tettünk több 
javaslatot is a fürdő vezetésének, próbáltunk együtt gondolkozni, és hogy hogyan 
tehetnénk minél gazdaságosabbá az üzemeltetését, hogyan lehetne minél jobban felfuttatni 
a fürdőt. Például olyanokat vizsgáltunk meg, hogy nem a Zöld újságban, mint elhangzott, 
hanem az új Makói Hírek színes újságban hirdessük azokat a programokat, ami 
kifejezetten a makóiaknak szól. Ami térségi program, azt hirdessük például a Makói 
Mozaikban. Vizsgáljuk meg azoknak a lehetőségét, hogy honnan jönnek ide a vendégek, 
végezzünk közvélemény kutatást, hogy honnan érkeztek, hol hallott a fürdőről, mennyire 
van megelégedve, és ezek alapján induljunk el marketing szempontból. Gondolva itt arra, 
hogyha interneten talált a mi fürdőnkre, akkor azt a vonalat erősítsük meg, ha esetleg egy 
külföldi utazási irodánál hallott a fürdőről, akkor az. Úgyhogy mi a fürdőt csak támogatjuk 
marketing szempontból és nem arról van szó, hogy sajnálnánk ezt az összeget a fürdő 
marketingjére. Köszönöm szépen. 

Farkas Éva Erzsébet polgármester: Toldi János képviselő úré a szó. 

Toldi János, az Emberi Erőforrások Bizottsága elnöke, települési képviselő: 
Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Képviselő Társaim! 
Mindent elmondtak a Felügyelő Bizottság munkájáról, kiállok amellett, hogy sűrűbben 
találkozzon a Felügyelő Bizottság, sűrűbben egyeztessen a fürdő vezetésével, ami egyike a 
legfontosabbaknak, mert naprakészek leszünk majd a leendő képviselő-testületi üléseken. 
A másik gond, amit sokat említettek képviselő társaim, az nem más, mint a marketing. Ez 
egy szakma. Egy jó marketing tevékenységgel egy fürdő vezetése meg lehet áldva, vagy a 
mi feladatunk olyan embereket oda delegálni, akik tényleg jártasak ebben a munkásságban. 
Nem vitatom a jelenlegi fürdő vezetésének szakmai ismeretét, mert talált olyan módszert, 
hogy tudjon takarékoskodni, de természetesen ez a városvezetésnek is köszönhető, mert 
megtalálta azt a megoldást, hogy a jövőben közmunkások is elláthatják azt a feladatot. A 
kölcsönösség biztos, hogy előrébb viszi ezt a beruházást, amit szeretnénk megtartani. 
Amit meg tudunk magunknak tartani, az a mienk. Eleget engedtünk már el kórházat, 
eleget engedtünk már középfokú iskolai intézményeinkből, és vannak kisebb városok 
ebben az országban, ahol még mindig saját intézménye van egy városnak. A fürdővel 
kapcsolatosan nagyon helyesen elhangzott, hogy mit mikor, melyik sajtóban hirdetnek 
meg. Nagyon jó a kapcsolat a szerbekkel, a románokkal, ugyanakkor a szerbeknél 
általában községek vannak. Minden egyes község esetében ott is saját újság van, ami 
sokkal olcsóbb, mint egy Délmagyarország hirdetés. A FEB-es döntés, hogy naprakészen, 
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közösen próbáljuk a jövőt építve megtartani fürdőnket, a legpozitívabb döntés a jövőre 
nézve. Köszönöm szépen. 

Farkas Éva Erzsébet polgármester: Köszönöm szépen. Dr. Török Miklós képviselő úré 
a szó. 

Dr. Török Miklós, települési képviselő: Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt 
Képviselő-testület! Én úgy gondolom, hogy a fürdő jelenlegi vezetője évek óta bizonyítja, 
hogy kitűnő marketing szakember. Szerintem bízzunk benne, és ez a fürdő ez 
jövedelmezővé fog válni. Köszönöm szépen. 

Farkas Éva Erzsébet polgármester: Köszönöm szépen. Nagy örömömre szolgál, hogy 
közös ügyként jelenik meg a fürdő sorsa. Valóban 4 FEB gyűlés volt az elmúlt időszakban 
a makói gyógyfürdőt illetően. 3 éve üzemel a makói gyógyfürdő és a jelenlegi 
városvezetésének is ugyanolyan fontos az intézmény működtetése, mint más 
intézményeinek a működtetése. Toldi János képviselő úr kollegámnak említeném még 
meg, hogy sem a kórházat, sem az oktatási intézményeket nem vitte el sem 
Hódmezővásárhely, sem más. Az oktatási intézményeknek a feladatellátása kikerült az 
önkormányzati feladatellátásból állami gondoskodásba. Az épületek, a benne működő 
feladatellátások ugyanúgy a város életében vannak jelen, mind az oktatási intézmények 
vonatkozásában, mind pedig a makói kórház vonatkozásában. Köszönöm szépen. Kérdés, 
észrevétel van-e? 

Kérdés észrevétel nem hangzott el. 

Farkas Éva Erzsébet polgármester: Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról!  
 
A képviselő-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozza:  
 
59/2015. (II. 27.) MÖKT h. 
Tárgy: Makói Gyógyfürdő Kft. 2015. évi üzleti terve 
 
 

H A T Á R O Z A T 
 

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Makói Gyógyfürdő Kft. 
(6900 Makó, Makovecz tér 6., képviseli: Schneitzer Beáta ügyvezető) alapítója és 
egyszemélyi tulajdonosa elfogadja a társaság 2015. évi üzleti tervét a mellékelt 
tartalom alapján. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pénzeszköz átadáshoz 
szükséges megállapodást kösse meg a Makói Gyógyfürdő Kft.-vel. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
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Erről értesítést kap: 
- Makó Város polgármestere 
- Makó Város jegyzője 
- Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda 
- Makói Gyógyfürdő Kft. ügyvezetője 
- Irattár 
 
4.sz. előterjesztés 
A polgármester 2015. évi szabadságának ütemezése 
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény 
módosítása okán a képviselő-testület, mint a munkáltatói jogok gyakorlója az 
előterjesztésemre minden év február 28. napjáig jóváhagyja a szabadságom üzemezését.  
Ez számomra is új dolog, de természetesen tudok vele azonosulni. A szabadságot az 
ütemezésben foglaltaknak megfelelően kell kiadni, valamint igénybe venni, mely 
igénybevételről a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatnom kell. A 2015. évre 
járó szabadságnapjaim száma 39 munkanap + 2 munkanap a gyermekem után járó 
pótszabadság, melyhez hozzászámítva az előző évben ki nem vett szabadságnapok 
számát, ez 5 nap, összesen 46 munkanap szabadságra vagyok jogosult 2015. évben, mely 
munkanapok havonkénti ütemezése a mellékelt táblázatban található. Szeretném 
hangsúlyozni, hogy ez tervezet. Kérdés, észrevétel van-e?  
 
Kérdés észrevétel nem hangzott el. 
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról!  
 
A képviselő-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozza:  
 
60/2015. (II. 27.) MÖKT h. 
Tárgy: A polgármester 2015. évi szabadságának ütemezése 
 
 

H A T Á R O Z A T 
 

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 
2011. évi CXCIX. törvény 225/C. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a 
határozat mellékletében részletezettek szerint jóváhagyja Farkas Éva Erzsébetnek, 
Makó város polgármesterének 2015. évi szabadság ütemezését. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 
  
Erről értesítést kap: 
- Makó város Polgármestere 
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- Makó város Jegyzője 
- Makói Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda 
- Irattár 
 
 
5.sz.előterjesztés 
A Makói Városi Televízió NKft. FEB tagjainak visszahívása és választása 
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: A Makói Városi Televízió Nonprofit Kft. 
felügyelőbizottsági tagjai közül Borbás József benyújtotta a lemondását, így az ő helyére 
szükségessé vált új tag kinevezése. Tekintettel Borbás József lemondására, egyúttal 
indítványozom a teljes felügyelőbizottság visszahívását. Javaslom, hogy felügyelőbizottsági 
tagnak Czibolya Kálmánt, Varga Mártát, és Orosné Spák Hedviget válassza meg a 
képviselő-testület. Az új felügyelőbizottság megbízatása 2015. március 01. napjától 2020. 
március 01. napjáig, tehát 5 évre szólna, és a tagok külön díjazás nélkül végeznék 
tevékenységüket. Kérdés, észrevétel van-e? Dr. Török Miklós képviselő úré a szó. 
 
Dr. Török Miklós, települési képviselő: Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt 
Képviselő-testület! Én szeretnék egy feladatot adni a Felügyelő Bizottságnak. Az elmúlt 
testületi ülésen említettem egy kínos esetet, 2015. január 30-án volt egy olyan 
sajtótájékoztató, amin a TV nem jelent meg. Megkaptam a DVD-t, tudósítottak róla, de 
úgy gondolom, hogy nem korrekten. Azt szeretném kérni a leendő Felügyelő Bizottságtól, 
hogy ezt az ügyet vizsgálják ki, és testületi ülésen mondják el a véleményüket, hogy 
sajtóetikailag hogyan áll meg ez a dolog. Köszönöm szépen. 
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Köszönjük szépen az észrevételt. Engedjék meg, 
hogy körünkben köszöntsem Orosné Spák Hedviget, illetve Varga Mártát, akik az 
elkövetkezendő 5 évben Felügyelő Bizottsági tagokként ennek a feladatellátását fogják 
végezni. Én úgy gondolom, hogy a két új tag, Czibolya Kálmán személyében és Varga 
Márta személyében is hiteles szakmai jelenlétet fog képviselni, úgyhogy ezúton is 
szeretném nekik megköszönni, hogy elvállalták ezt a tagságot, és természetesen a régi-új 
tagoknak is köszönjük a jelenlétét. Más kérdés, észrevétel van-e? 
 
Kérdés, észrevétel nem hangzott el. 
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Kérem, szavazzunk az 1.sz. határozati javaslatról!  
 
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás 
mellett a következő határozatot hozza:  
 
61/2015. (II. 27.) MÖKT h. 
Tárgy: A Makói Városi Televízió NKft. FEB tagjainak visszahívása 
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H A T Á R O Z A T 
 

 
Makó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Makói Városi Televízió 
Nonprofit Kft. (cg: 06-09-013783, székhely: 6900 Makó, Széchenyi tér 6., képviseli: Dr. 
Keresztúriné Kisistók Tímea) alapítója és tulajdonosi jogok gyakorlója, Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § alapján - a Ptk. 3.26. 
§ (5) bekezdésére, valamint a 3:25. § (1) bekezdés c) pontjára tekintettel - a Makói 
Városi Televízió Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági tisztségéből 
 

Kréz Tibort 
(6900 Makó, Madarász u. 2.) 

és 
Orosné Spák Hedviget 

(6900 Makó, Toldi u. 8.) 
 

2015. február 28. nappal visszahívja. 
 

A Képviselő-testület utasítja a Makói Városi Televízió Nonprofit Kft (cg: 06-09-
013783, székhely: 6900 Makó, Széchenyi tér 6., képviseli: Dr. Keresztúriné Kisistók 
Tímea) ügyvezetőjét, hogy a változás cégnyilvántartási átvezetése érdekében a 
szükséges intézkedéséket tegye meg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: ügyvezető 
 
 
Értesítést kap: 

 Makó város polgármestere 
 Makó város jegyzője  
 Makói Polgármesteri Hivatal Jogi Iroda (általuk Cégbíróság)  
 Makói Városi Televízió Nonprofit Kft. ügyvezetője 
 Érintettek 
 Irattár 

 
Marosvári Attila, civil kapcsolatok tanácsnoka, települési képviselő nem szavazott. 
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Kérem, szavazzunk a 2.sz. határozati javaslatról! 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodás 
mellett a következő határozatot hozza:  
 
 
62/2015. (II. 27.) MÖKT h. 
Tárgy: A Makói Városi Televízió NKft. FEB tagjainak választása 
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H A T Á R O Z A T 
 
Makó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Makói Városi Televízió 
Nonprofit Kft. (cg: 06-09-013783, székhely: 6900 Makó, Széchenyi tér 6., képviseli: 
Dr. Keresztúriné Kisistók Tímea) alapítója és tulajdonosi jogok gyakorlója, 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 
alapján - a Ptk. 3:26. § (4) bekezdésre tekintettel - a Makói Városi Televízió Nonprofit 
Kft. felügyelőbizottsági tisztségébe 
 

Czibolya Kálmánt 
(6900 Makó, Rákóczi u. 38. fsz. 1.) 

 
Varga Mártát 

(6900 Makó, Jókai u. 48.) 
 

Orosné Spák Hedviget 
(6900 Makó, Toldi u. 8.) 

 
2015. március 1. napjától 2020. március 01. napjáig választja meg külön díjazás nélkül. 
A Képviselő-testület utasítja a Makói Városi Televízió Nonprofit Kft. (cg: 06-09-
013783, székhely: 6900 Makó, Széchenyi tér 6., képviseli: Dr. Keresztúriné Kisistók 
Tímea) ügyvezetőjét, hogy a változás cégnyilvántartási átvezetése érdekében a 
szükséges intézkedéséket tegye meg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: ügyvezető 
 
 
Értesítést kap: 

 Makó város polgármestere 
 Makó város jegyzője  
 Makói Polgármesteri Hivatal Jogi Iroda (általuk Cégbíróság)  
 Makói Városi Televízió Nonprofit Kft. ügyvezetője 
 Érintettek 
 Irattár 

 
Marosvári Attila, civil kapcsolatok tanácsnoka, települési képviselő nem szavazott. 
 
6.sz.előterjesztés 
Újszülöttek támogatása   
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
2003. évben döntött arról, hogy a makói újszülötteknek Bébi-kötvényt ad. A kötvény 
értéke 10.000Ft volt, amelyet 2010. január 1-jétől 40.000Ft-ra, majd 2014. január 1-jétől 
45.000 Ft-ra emelt a Képviselő-testület. Javaslom, hogy 2015. január 1-jétől született 
gyerekek esetében rendkívüli települési támogatásként a támogatásra jogosult gyermekek 
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szüleinek újszülöttek támogatása címen 100.000Ft-ot folyósítsunk. Az önkormányzat 
2015. évi költségvetésben a szociális szegélykereten belül erre 24.000.000Ft fedezetet 
biztosított. Kérdés, észrevétel van-e?  
 
Kérdés észrevétel nem hangzott el. 
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról!  
 
A képviselő-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozza:  
 
63/2015. (II. 27.) MÖKT h. 
Tárgy: Újszülöttek támogatása   
 

H A T Á R O Z A T 
 
 
1. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. december 31. napját 
követően született újszülöttek szüleit - a család többletköltségeinek enyhítésére - 
100.000,- forint támogatásban részesíti a mindenkori költségvetése terhére. A 
támogatás feltétele, hogy a szülő és a gyermek a születéskor és a támogatás 
kifizetésekor is makói lakcímmel rendelkezzen és a család életvitelszerűen Makón éljen.  
 
2. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete az egyes pénzbeli és természetben 
nyújtott szociális ellátásokról szóló 1/2015. (II.12.) önkormányzati rendelete 13. § (2) 
bekezdése alapján a támogatásra jogosult gyerekek szüleinek rendkívüli települési 
támogatás formájában biztosítja az újszülöttek utáni támogatást. 
 
3. A képviselő-testület a támogatás fedezetét a 2015. évi költségvetési rendelet 10. 
melléklet 14. során biztosítja. 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
A képviselő-testület a határozat végrehajtásáról tájékoztatást nem kér. 
 
Erről értesítést kap: 
- Makó város polgármestere 
- Makó város jegyzője 
- Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda 
- Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda, Hatósági Csoport 
- Irattár 
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7.sz.előterjesztés 
Szeged elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése 
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: A "Szeged elővárosi közösségi közlekedés 
fejlesztése" elnevezésű megvalósíthatósági tanulmány elkészítéséhez döntés szükséges a 
műszaki megoldások tekintetében. Kérem, hogy a Képviselő-testület az alábbi 
tartalommal javasolja a tanulmány elkészítését: a Szegedi utcai villamos pálya kialakítása 
során a kétvágányú villamos pályát javasolja, mely a forgalmi sávokba épül, azokkal közös 
használatú lesz, a Makó belterületi megállóhelyek elhelyezésével kapcsolatosan a Csanád 
Vezér téri, Városközponti és Kölcsey utcai megálló kialakítását javasolja megvalósításra, a 
Csanád Vezér téri végállomás a buszpályaudvaron kerüljön kialakításra, Makó belterületén 
a járművek hajtására az alternatív vontatási megoldás kerüljön megvalósításra.  Kérdés, 
észrevétel van-e? Dr. Török Miklós képviselő úré a szó. 
 
Dr. Török Miklós, települési képviselő: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Polgármester 
Asszony! Tisztelt Képviselő-testület! Én azt szeretném javasolni a testületnek, hogy ha ez 
a projekt a megvalósítás fázisához már közelebb fog állni, akkor gondoljuk át 
városfejlesztési, városképi szempontból ezt a tervet. Én nem voltam tagja az előző 
képviselő-testületnek, lehet, hogy akkor is elmondtam volna ellenvéleményeimet. 
Gondoljuk át még egyszer. Én szerintem ez akkora beavatkozás a város életében, és 
városképben, amikor odakerülünk, át kell még gondolni. Köszönöm szépen. 
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Nagyon szépen köszönjük. Ez a tanulmány 
elkészítéséhez szükséges ezeknek az elfogadása, ami határidős, de természetesen, hogyha 
ez megvalósítási fázisba kerül, akkor több alkalommal fogunk erről tárgyalni. Más kérdés, 
észrevétel van-e? 
 
Kérdés észrevétel nem hangzott el. 

Farkas Éva Erzsébet polgármester: Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról!  
 
A képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás 
mellett a következő határozatot hozza:  
 
64/2015. (II. 27.) MÖKT h. 
Tárgy: Szeged elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése 
 
 
 
 

H A T Á R O Z A T 
 
 
1. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szeged Megyei Jogú Város 
Önkormányzata által "Szeged elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése RMT 
kiegészítése" dokumentumban foglaltakat megismerte, a fejlesztés megvalósításával 
egyetért.  
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2. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szegedi utcai villamos pálya 
kialakítása során a kétvágányú villamos pályát javasolja, mely a forgalmi sávokba épül 
és azokkal közös használatú lesz. 
3. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Makó belterületi megállóhelyek 
tekintetében a Csanád Vezér téri, Városközponti és Kölcsey utcai megálló kialakítását 
javasolja megvalósításra. 
4. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Csanád vezér téri végállomás 
kialakításával kapcsolatosan azt a megoldást javasolja megvalósításra, ahol a végállomás 
a buszpályaudvaron kerül kialakításra, az út vonalában. 
5. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Makó belterületén a járművek 
hajtására vonatkozóan az alternatív vontatási megoldást javasolja. 
6. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 
a Tram- train megvalósításával kapcsolatos további egyeztetéseken vegyen részt, és 
arról a Képviselő-testületet tájékoztassa.  
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 
 
Erről értesítést kap: 
- Szeged MJV Önkormányzata Szeged, Széchenyi tér 10-11. 
- Makó város polgármestere 
- Makó város jegyzője 
- Polgármesteri Hivatal Innovációs és Városfejlesztési Iroda 
- Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda Hatósági Csoport 
- Irattár 
 
 
8.sz.előterjesztés 
Településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályai 
 

Farkas Éva Erzsébet polgármester: A településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló Korm. rendelet rögzíti a 
településfejlesztési típusú tervek – így a településfejlesztési koncepció és az integrált 
településfejlesztési stratégia  –, valamint a településrendezési eszközök (településszerkezeti 
terv, helyi építési szabályzat) elkészítésének és elfogadásának rendjét. Tehát a 
településszerkezeti tervet, helyi építési szabályzatot tartalmazza. Javaslom a határozat 
mellékletében található Makó Város Önkormányzatának erre vonatkozó szabályzatának 
elfogadását. Kérdés, észrevétel van-e?  

Kérdés észrevétel nem hangzott el. 

Farkas Éva Erzsébet polgármester: Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról!  
 
A képviselő-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozza:  
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65/2015. (II. 27.) MÖKT h. 
Tárgy: Településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályai 
 

H A T Á R O Z A T 
 

 
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a 
településfejlesztési és településrendezési eszközök módosítása során alkalmazott 
partnerségi egyeztetés szabályairól szóló előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza: 

1. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a településfejlesztési 
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29. §-a alapján jóváhagyja Makó Város 
Önkormányzatának a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő 
partnerségi egyeztetés szabályait a határozat melléklete szerinti tartalommal. 

2. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 
településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés 
szabályait alkalmazni kell a településfejlesztési koncepció, az integrált 
településfejlesztési stratégia és a településrendezési eszközök készítése vagy 
módosítása során történő véleményezési eljárások lefolytatásakor. 

Felelős: polgármester 
Határidő: folyamatos 
 
A határozatról értesítést kap: 

1. Makó Város Polgármestere  
2. Makó Város Jegyzője  
3. Makó Város Polgármesteri Hivatal Innovációs és Városfejlesztési Iroda 
4. Irattár 

 
 
9.sz.előterjesztés 
Az óvodába történő jelentkezés módjának és az óvodai általános felvétel 
időpontjának meghatározása 
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: A nemzeti köznevelésről szóló törvény szerint a 
fenntartó dönt az óvodába történő jelentkezés módjáról, és a felvételi időpontról. 2015. 
szeptember 1-jétől hatályba lépő rendelkezése szerint a gyermeknek abban az évben, 
amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától 
legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie. A beiratkozás az Erdélyi 
püspök u. 8. szám alatt történik 2015. április 21-22. napjain 8.00-16.00 óra között, mely 
időpont le lett egyeztetve minden óvodai intézményvezetővel. Fenntartói hirdetmény a 
határidőt megelőzően legalább 30 nappal korábban Makó város honlapján, valamint a 
Makói Óvoda honlapján közzétételre kerül. Azért került most rendkívüli testületi ülésre 
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be, mert a március 25-i testületi ülés esetében, ha akkor vittük volna be, akkor a 30 napnak 
nem tudtunk volna eleget tenni a jogszabályi előírások szerint. Kérdés, észrevétel van-e?  

Kérdés észrevétel nem hangzott el. 

Farkas Éva Erzsébet polgármester: Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról!  
 
A képviselő-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozza:  
 
66/2015. (II. 27.) MÖKT h. 
Tárgy: Az óvodába történő jelentkezés módjának és az óvodai általános felvétel 
időpontjának meghatározása 
 
 

H A T Á R O Z A T 
 
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 
évi CXC. törvény 83. § (2) b) pontja alapján a fenntartása alatt álló Makói Óvoda 
(székhely: 6900 Makó, Erdélyi püspök u. 8.) tekintetében a 2015/2016. nevelési évre 
vonatkozóan az óvodába történő jelentkezés módjáról és az óvodai általános 
jelentkezés időpontjáról az alábbiak szerint dönt:  
 
Az óvodai jelentkezés helye: Makó, Erdélyi püspök u. 8.  
 
Az óvodai általános jelentkezés időpontja: 
- 2015. április 21. (kedd) 8.00-16.00 óra és  
- 2015. április 22. (szerda) 8.00-16.00 óra.  
Az óvodába jelentkezéshez a szülő/törvényes képviselő személyes megjelenése 
szükséges. 
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a város honlapján, valamint felkéri az 
óvodavezetőt, hogy az óvoda honlapján az óvodai általános jelentkezés időpontjáról és 
az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról a jogszabályokban 
meghatározott hirdetményt tegye közzé.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző, óvodavezető 
 
A Képviselő-testület a határozat végrehajtásáról tájékoztatást nem kér. 
 
Erről értesítést kap: 
- Makó város polgármestere  
- Makó város jegyzője 
- Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda  
- Makói Óvoda  
- Irattár 
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Farkas Éva Erzsébet polgármester: Tisztelt Testület! Megállapítom, hogy nyílt ülési 
előterjesztéseinket megtárgyaltuk, zárt ülést rendelek el!  

 
ZÁRT ÜLÉS 
 
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Jelenlévők! A 
zárt ülés végeztével a képviselő-testületet, illetve a jelenlévőket tájékoztatom a zárt ülési 
döntésekről: Rácz Krisztina és Pataki József lakásbérleti jogviszonyának megszüntetése; 
Takács Ildikó részére önkormányzati ingatlan kiutalása; Bader Jolán részére 
önkormányzati ingatlan kiutalása; Kelecsényi Krisztiánné részére önkormányzati ingatlan 
kiutalása. 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! Megállapítom, hogy napirendjeinket megtárgyaltuk. 
Köszönöm megtisztelő jelenlétüket, az ülést bezárom. 
 
 

K. m. f. 
 
 
 
    
    Farkas Éva Erzsébet          Dr. Bálint-Hankóczy Beatrix 
          polgármester                jegyző 
 
 
 
 
 
            Kádár József                      Zeitler Ádám            

jkv. hitelesítő                 jkv. hitelesítő 
 


