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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március hó 13. napján, a 
Városháza I. emeleti nagytermében megtartott 5. – rendkívüli, nyílt – ülés jegyzőkönyve.  
 
Jelen vannak: Farkas Éva Erzsébet polgármester, Czirbus Gábor alpolgármester, Dr. 
Hadik György, Kádár József, Kovács Sándor, Dr. Sánta Sándor, Toldi János és Weszelyné 
Véghseő Henriett Mária 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 8 fő. A megjelenési arány 66%-os. A megjelenés alapján 
megállapítom, hogy az ülés határozatképes, az megnyitom. A Szervezeti és Működési 
Szabályzat 18. § (1) bekezdés c.) pontja alapján felkérem Dr. Sánta Sándor és Kádár József 
települési képviselőket a mai ülésünk jegyzőkönyvének hitelesítésére. Megkérdezem 
elvállalják-e.  
 
Dr. Sánta Sándor és Kádár József települési képviselők a feladatot elvállalják.  
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Megállapítom, hogy mai ülésünk jegyzőkönyvének 
hitelesítői Dr. Sánta Sándor és Kádár József települési képviselők.  
 
Tisztelt Képviselő-testület! A mai rendkívüli ülésünk összehívását a kiosztott 
előterjesztésben történő halaszthatatlan döntés indokolta. Ezek után javaslatot teszek mai 
ülésünk napirendjére. nyílt ülési előterjesztés: 1. "Iskola a természetben" című pályázatban 
való részvétel. 
 
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 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozza:  
 
71/2015. (III.13.) MÖKT h. 
Tárgy: A képviselő-testület 2015. március 13-i rendkívüli nyílt ülésének napirendje. 
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H A T Á R O Z A T 
 
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 13-i rendkívüli nyílt 
ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg: 
 

1. "Iskola a természetben" című pályázatban való részvétel 
 

Erről értesítést kap:  
- Makó város polgármestere 
- Makó város jegyzője 

 
 
1.sz. előterjesztés 
"Iskola a természetben" című pályázatban való részvétel 
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Weszelyné Véghseő Henriett Máriáé a szó. 
 
Weszelyné Véghseő Henriett Mária, települési képviselő: Tisztelt Polgármester 
Asszony! Tisztelt Képviselő-testület! Személyes érintettség miatt nem kívánok szavazni a 
napirendi pontot illetően. Köszönöm szépen. 
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Nagyon szépen köszönöm. Megkérem a tisztelt 
képviselő-testületet, hogy szavazzunk Weszelyné Véghseő Henriett Mária települési 
képviselő szavazásból való kizárásából személyes érintettség miatt. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy 
határoz, hogy Weszelyné Véghseő Henriett Mária települési képviselőt – az általa 
bejelentett személyes érintettség okán - az 1. sz. "Iskola a természetben" című 
pályázatban való részvétel  előterjesztés vonatkozásában a  szavazásból kizárja.  
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! A TÁMOP – 3.3.17-
15/1 Iskola a természetben c. pályázati felhívás tartalmi megvalósítása fontos szegmens 
lenne Makó város életében, szem előtt tartva a fiatalok a mezőgazdasághoz és a 
városunkhoz való kötödésének erősítését. A pályázat továbbá lehetőséget biztosít a 
hátrányos- és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek környezettudatos 
magatartásának elsajátítására is a Helyi Esélyegyenlőségi Program tartalmi elemeire 
támaszkodva. A projekt címe: „Zöldülj, fordulj, komposztálj!” A pályázat beadási 
határideje: 2015. március 16., melynek okán kérem a mai rendkívüli ülésünkön való 
döntéshozatalt. A projekt, mint bizottsági ülésen már hallhattuk az előzetes 
mezőgazdasági foglalkoztató terület kialakítása Makón, amellyel célunk, hogy a hátrányos 
helyzetben lévő, elsősorban a Makói tankerülethez tartozó általános iskolai tanulók a 
mezőgazdasági természeti értékek felismerésével, környezettudatos magatartást 
sajátítsanak el. Az oktatás, ismeretszerzés valóságos természeti és létesített környezet 
keretein belül, az iskolán kívül, természeti környezetben valósulna meg. A bizottsági 



 3 

üléseken Kovács Gábor úrtól, a Jobb Makóért Egyesület képviseletében ismertetést 
kaphattunk a pályázatról. Kérdés, észrevétel van-e? 
 
Kérdés, észrevétel nem hangzott el. 
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról!  
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozza:  
 
72/2015. (III. 13.) MÖKT h. 
Tárgy: "Iskola a természetben" című pályázatban való részvétel 
 
 

H A T Á R O Z A T 
 
 1. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a TÁMOP – 
3.3.17-15/1 Iskola a természetben c. pályázati felhívásra benyújtásra kerülő „Zöldülj, 
fordulj, komposztálj” program megvalósítása érdekében létrehozott 
konzorciumba be kíván lépni.  
 
A képviselő-testület a melléklet szerinti Konzorciumi megállapodás aláírására 
felhatalmazza a polgármestert. 
 
2. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a projekt megvalósítása során, a 
konzorciumi partnerként rá eső bruttó 49.344.000 forint költséget 2015. évi 
költségvetés 11. melléklet 2. sor 2015. évi beruházási fejlesztési tartalékának terhére 
finanszírozza. 
 
3. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a projekt megvalósítása érdekében a 
József Attila Városi Könyvtár és Múzeum részére 2015. évi költségvetés 11. 
melléklet 2. sor 2015. évi beruházási fejlesztési tartalékának terhére bruttó 6.000.000 
forint visszatérítendő támogatást biztosít.  
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pénzeszköz átadási megállapodás 
aláírására. 
 
4. A Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt a határozat 2-3. 
pontjában szereplő összegek átvezetésére a 2015. évi költségvetési rendelet soron 
következő módosításakor. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester, jegyző 
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Értesítést kap: 
- Makó Város polgármestere 
- Makó Város jegyzője 
- Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Innovációs Iroda 
- József Attila Városi Könyvtár és Múzeum 
- Irattár 
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! Megállapítom, hogy 
napirendünket megtárgyaltuk. Köszönöm megtisztelő jelenlétüket, az ülést bezárom. 
 
 

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

jkv. hitelesítő            jkv. hitelesítő 
 
 

 


