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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március hó 25. napján, a 
Városháza I. emeleti nagytermében megtartott 6. – rendes, nyílt – ülés jegyzőkönyve.  
 
Jelen vannak: Farkas Éva Erzsébet polgármester, Czirbus Gábor, 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 
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 Gáspár Sándor és Toldi János 
települési képviselőket a mai ülésünk jegyzőkönyvének hitelesítésére. Megkérdezem 
elvállalják-e.  

Gáspár Sándor és Toldi János települési képviselők a feladatot elvállalják.  
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Megállapítom, hogy mai ülésünk jegyzőkönyvének 
hitelesítői Gáspár Sándor és Toldi János települési képviselők.  
 
Tisztelt Képviselő-testület! Ezek után javaslatot teszek mai ülésünk napirendjére. Az ülés 
napirendjeként a meghívóban közölteket javaslom megállapítani azzal, hogy a „Makó 
Város Önkormányzata 2014-2019. évi Gazdasági és Munkaprogramja” tárgyú napirendet 
vegyük le napirendről. Ezzel kapcsolatban szeretném elmondani, hogy Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló törvényben foglaltaknak való megfelelés érdekében a soron 
következő rendes testületi ülés 1 héttel korábban, 2015. április 22-én kerül megtartásra. 
Továbbá javaslom, sürgősséggel vegyük fel a nyílt ülési előterjesztések közé:  7/A. sz. 
Családbarát munkahelyek kialakítása és fejlesztése pályázat, 15/A. sz. Maros-part forgalmi 
rendjének szabályozása tárgyú előterjesztéseket. Az előterjesztések a tegnapi napon 
kiosztásra, illetve kiküldésre kerültek. Kérdezem, van-e más javaslat a napirendre 
vonatkozóan? Zeitler Ádám képviselő úré a szó. 

 
Zeitler Ádám, települési képviselő: Köszönöm szépen. Tisztelt Polgármester Asszony! 
Tisztelt Képviselő-testület! A napirenddel kapcsolatban annyi javaslatom lenne, ugyanis 
hozzám több megkeresés is érkezett a választópolgárok részéről, hogy nem lehetne-e a 
zárt ülési előterjesztések és az egyebek napirendi pontot felcserélni, mert a 
választópolgárokat érdekelné, hogy mi történik az egyebek napirendi pontban, azonban 
ezt néha nem közvetíti a televízió, vagy a választópolgárok nem tudják, hogy pontosan 
meddig tart a zárt ülés és emiatt nem tudnak visszatérni a televíziók elé, vagy 
visszakapcsolni. Én ennyit javaslok, hogy ezt cseréljük meg. 
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Farkas Éva Erzsébet polgármester: Köszönöm szépen a javaslattételt. Én azt javaslom, 
hogy a napirendi pontok előtti felszólalásokban ezeket az egyebek kategóriába tartozó 
felszólalásokat tegyük meg most, így a TV nézők is hallhatják és láthatják. Köszönöm 
szépen. Dr. Török Mikós képviselő úré a szó. 

Dr. Török Miklós, települési képviselő: Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt 
Képviselő-testület! Nekem a 2. pont napirendről történő levételével kapcsolatban van egy 
kis problémám. Én úgy tudom, hogy a polgármesteri többség azzal nyerte meg a városban 
a választásokat, hogy egy kiforrott programja van. Én azt gondolom, hogy ha ez a 
programjuk megvan, akkor nem kellene az időt húzni, vessék be ezt a programot és 
hajtsák végre. Én szerintem nincsenek olyan problémás pontok ebben a programban, amit 
ne lehetne végrehajtani. köszönöm szépen.  

Farkas Éva Erzsébet polgármester: A gazdasági program elfogadására az alakuló ülést 
követő 6 hónap áll rendelkezésre. Ezért kértük azt, mivel egy teljes, komplex anyagot 
szeretnénk beadni, utolsó simításai vannak most még folyamatban, ezért szeretnénk, hogy 
valóban egy kiforrott, és olyan ténylegesen összeállított gazdasági programot tudjunk a 
képviselők, és Makó város lakói elé nyújtani, amelyet valóban meg is fogunk valósítani. 
Ezért lesz április 22-én, még a 6 hónapon belül. Köszönöm szépen. Más kérdés, 
észrevétel van-e? 
 
Kérdés, észrevétel nem hangzott el. 
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Kérem, szavazzuk meg a napirendet! 
 
A képviselő-testület 11 igen szavazattal, tartózkodás nélkül és 1 ellenszavazat 
mellett a következő határozatot hozza:  
 
73/2015. (III. 25.) MÖKT h. 
Tárgy: A képviselő-testület 2015. március 25-i rendes nyílt ülésének napirendje. 
 

H A T Á R O Z A T 
 

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 25-i rendes ülésének 
napirendjét az alábbiak szerint határozza meg: 
 
1. Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról  
Előadó: Farkas Éva Erzsébet polgármester 
 
 
2. Beszámoló az Makói ENI személyes gondoskodást nyújtó ellátásokhoz 

kapcsolódó szakmai munkájáról és tájékoztató a gyermekvédelmi 
tevékenységéről 
Előadó: Tóthné Balázs Andrea, a Makói Egyesített Népjóléti intézmény vezetője  
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3. Tájékoztató a GDF SUEZ szolgáltatási tevékenységéről 
Előadó: Iváncsics Sándor ügyfélszolgálati igazgató 

4. Tájékoztató az EDF-DÉMÁSZ Zrt. szolgáltatási tevékenységéről 
Előadó: Aradi Roland önkormányzati kapcsolattartó  

5. Előterjesztések, rendelettervezetek  
 

6. Interpellációk, kérdések  
 

7. Zárt ülési előterjesztések  
 

8. Egyebek  

 
Erről értesítést kap:  

- Makó város polgármestere 
- Makó város jegyzője 

 

Farkas Éva Erzsébet polgármester: A napirend előtti felszólalásokra most adnék helyet 
és időt. Weszelyné Véghseő Henriett Mária képviselő asszonyé a szó. 

Weszelyné Véghseő Henriett Mária, települési képviselő: Tisztelt Polgármester 
Asszony! Tisztelt Képviselő-testület! Én a Makovecz térrel kapcsolatban szeretnék 
feltenni kérdést. Megállítottak az utcán, hogy mikor lesz ennek vége, mikor fogják a 
táblákat elhelyezni, illetve hogy hol lehetne majd az engedélyeket megkérni, illetve kik 
kaphatnak? Erről szeretnék információt kérni.  

Farkas Éva Erzsébet polgármester: Köszönöm. Siket Tibort kérném meg a 
válaszadásra. 

Siket Tibor, a Műszaki Csoport munkatársa: Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt 
Képviselő-testület! A Makovecz téren a testületi döntésnek megfelelően a táblák 
kihelyezésre kerültek, a mai napon még a festések befejeződnek és a következő napoktól 
kezdve a Polgármesteri Hivatalnál, illetve a Hatósági Osztályon lehet igényelni a 
kérelmeket. Elbírálás után kiadunk egy ehhez hasonló jellegű nyomtatványt, és ezzel lehet 
majd használni a parkolót, illetve a behajtást ezzel lehet szabályozni. Az ott lakók, 
üzlettulajdonosok, vannak ott panziók, apartmanok, ők is kaphatnak ilyen behajtási és 
parkolási engedélyt. 

Weszelyné Véghseő Henriett Mária, települési képviselő: A hozzátartozók is 
kaphatnak? 

Siket Tibor, a Műszaki Csoport munkatársa: Igen. 

Weszelyné Véghseő Henriett Mária, települési képviselő: Tehát nincs limitálva, hogy 
csak 2 fő kaphat. 
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Siket Tibor, a Műszaki Csoport munkatársa: Nem. Terveink szerint nem kívánjuk ezt 
szabályozni. 

Farkas Éva Erzsébet polgármester: Köszönjük szépen a tájékoztatást. Zeitler Ádám 
képviselő úré a szó. 

Zeitler Ádám, települési képviselő: Köszönöm szépen. Tisztelt Polgármester Asszony! 
Tisztelt Képviselő-testület! Négy különböző dologról szeretnék beszélni, illetve kérdést 
feltenni. Az első dolog az, hogy én voltam annak az elkövetője, aki ezt a 4 képet ábrázoló 
papírlapot a képviselő-testület tagjai elé helyezte. Ezzel kapcsolatban én azzal a felhívással 
élek a képviselő-testület felé, hogy a 4 kép az Lesi városrész vasútsor nevezetű utcáját 
ábrázolja, és ez több éve járhatatlan és az előző ciklusban az előző városvezetés teljes 
elutasítása mellett nem sikerült megoldani azt, hogy ezt valamilyen módon járhatóvá és ezt 
a területet élhetővé tegyük. Éppen emiatt én azt kérem, vagy azzal a felhívással élek tisztelt 
képviselő társaim felé, hogy a minden évben megkapott 300.000 Ft-os képviselői 
alapjukból egy bizonyos összeget ajánljanak fel ilyen célra. Én személy szerint a teljes 
300.000 Ft-omat erre a célra ajánlom fel, hogy ezt a vasút sort járhatóvá tegyük. 
Természetesen nem a teljes alapjukat kérem el, és nem is magamnak kérem, hanem az ott 
élőknek, hanem azt kérem, hogy felelősséggel viseltessenek, és a város érdekét tartsák 
szemük előtt a képviselők ebben az esetben. Valamint amit még szintén fontos 
elmondanom az az, hogy a következő években akár más ügyekre is lehet ilyen képviselői 
összefogást létrehozni, és így megoldani bizonyos problémákat, mert van a városban 
olyan gond, amit 300.000 Ft-ból nem tudunk megoldani, de ha összefogunk 12-en, akkor 
meg tudjuk oldani. 

Farkas Éva Erzsébet polgármester: Valóban felelősségteljes munkát végzünk mióta 
átvettük a város vezetését, irányítását, és természetesen ebbe a tisztelt képviselő-testület is 
beletartozik. Korábban már Toldi János képviselő úr többszöri kérelmével kapcsolatosan 
indultunk el azon az úton, hogy megvizsgáljuk a lesi városrésznek az infrastrukturális 
jelenlegi állapotát. Valóban az elmúlt időszakban ezzel kapcsolatban nem sok minden 
történt mind a közvilágítás, mind az utak állapota borzasztó helyzetben van. Mielőtt ön 
ezt a lehetőséget, illetve kérelmet a képviselő-testület elé nyújtotta volna tisztelt képviselő 
úr, már intézkedtünk arra vonatkozóan, hogy a Lesi városrészben a vasútsornál ez a 700 
méteres szakasz egy útalappal legyen ellátva, amelyet éppen ma reggel egyeztettem már az 
érintett cég vezetőjével. Ez meg fog valósulni, úgyhogy a képviselői alapot más célra is fel 
lehet majd használni. Nagyon szépen köszönöm, elsősorban Toldi János képviselő úrnak, 
aki már korábban ezt szorgalmazta, illetve polgármesteri fogadóórán valóban abban a 
városrészben élő lakosok közül nagyon sokan felkerestek ezzel kapcsolatban bennünket. 
Köszönöm szépen a jelzést. Zeitler Ádám képviselő úré a szó. 

Zeitler Ádám, települési képviselő: Köszönöm szépen. Ez egy örömteli dolog akkor, 
hogy ez ilyen gyorsan megoldódik. Természetesen a továbbiakban majd figyelemmel 
követem az ottani történéseket. Azzal kapcsolatban érdeklődnék, hogy kikértem 
közérdekű adatként a városháza, illetve a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak a listáját, 
hogy hol, melyik osztályon hányan dolgoznak. Azzal kapcsolatban kérdezem polgármester 
asszonytól, hogyha jól láttam én abban a táblázatban, akkor a Kabinet Irodán 7 fő 
dolgozik. Érdeklődésképpen megkérdeztem, hogy a Csongrád Megyei Közgyűlés elnöke 
mellett hány fős Kabinet Iroda dolgozik most, illetve dolgozott korábban, én most azt az 
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információt kaptam a megyétől, hogy jelenleg ezt 1 ember látja el, az előző ciklusban 
pedig 4. Nem gondolja-e azt polgármester asszony, hogy túl sok 7 ember erre a feladatra? 
Vagy úgy gondolja, hogy igen?  

Farkas Éva Erzsébet polgármester: Köszönöm szépen. Nem gondolom azt, hogy sok. 
Sokrétű feladatot vállaltunk erre az időszakra egyrészt, másrészt nem csak a közvetlen 
tanácsadói és más, közvetlen a munkámat segítő feladatokat látnak el, hanem olyan 
közérdekű feladatokat is, mint például az újságszerkesztés, weblapoldal és más egyéb 
információs jellegű kiszolgálás, amely a lakosokat is érinti, és nem csak az én munkámat 
támogatják és segítik. Köszönöm. Zeitler Ádám képviselő úré a szó. 

Zeitler Ádám, települési képviselő: A harmadik dolog, amivel kapcsolatban szeretnék 
kérdezni, ez a Návay Lajos emlékévvel kapcsolatos problémakör. Volt egyeztetés, 
létrehoztuk a Návay Lajos emlékévvel foglalkozó bizottságot, és annak volt egy ülése, ahol 
elfogadtunk különböző irányelveket, hogy mi mentén szeretnénk haladni. Én 
polgármester asszonnyal ebben az ügyben személyesen is konzultáltam. Én úgy látom, 
hogy amit ott a bizottság többsége támogatott, arról nem ugyanazt a tájékoztatást kapta 
polgármester asszony, mint ami ott valójában elhangzott ezen az ülésen. Azért kell 
tájékoztatást kapni, mert egyéb elfoglaltsága miatt, ami fontosabb volt nem tudott jelen 
lenni. Mi azt kértük, a bizottsági tagság, hogy mivel nekünk nincs felhatalmazásunk, illetve 
semmi jogkörünk, mert azt nem fogadtuk el, hogy nekünk mi a dolgunk, csak 
létrehoztunk egy bizottságot, hogy polgármester asszony az egyik szobrászművész részére 
adjon egy felkérő levelet, amiben elkészíti a látványterveket, illetve egy részletes 
költségvetést a Návay Lajos szobornak az újraállítására. Ezt kértük, ez volt az egyik, a 
másik, hogy készítsünk közösen valami olyan szabályozást, ami meghatározza, hogy 
tulajdonképpen ennek a bizottságnak mi volna a dolga, és mi volna a hatásköre. Abban 
megegyeztünk, hogy a Návay Lajos emlékévet azt a 2015 őszétől Návay születésének 
napjától Návay halálának napjáig 2016 tavaszáig tartjuk meg, ez nagyon bölcs és jó döntés 
volt, azonban azt még mindenféleképpen meg kell vizsgálni, hogy a Návay szobor 
újraállításával kapcsolatos költséget hogy lehet lejjebb faragni. Ekkor tudunk felelősen 
dönteni arról, hogy milyen fajta megoldást támogatunk, illetve azt is át kell számolni, és 
újra kell gondolni, hogy a bizottság által kidolgozott anyagban szereplő részletek közül 
melyek azok, amelyek kivehetőek. Erről is hangzott el javaslat azon a bizottsági ülésen, és 
ahogy polgármester asszonnyal konzultáltam, ott is hiányérzetem volt, hogy polgármester 
asszony nem a megfelelő tájékoztatást kapta ezeknél a részleteknél. Köszönöm. 

Farkas Éva Erzsébet polgármester: Nagyon szépen köszönöm. Tudomásom szerint 
egyetlen alkalommal volt a Návay emlékbizottságnak ülése, amelyen valóban nem tudtam 
jelen lenni. Bízom abban, hogy a közeljövőben ilyen emlékbizottsági ülésen már jelen 
tudok lenni. Valóban több mint 100.000.000 Ft értékű emlékév programot, illetve a 
szoborhoz kapcsolódó költségeket állított össze az emlékbizottság. Én úgy gondolom, 
hogy ez elsődlegesen egy tervezet, amelynek a realitását kell majd megvizsgálnunk az 
elkövetkezendő bizottsági üléseken. Azzal egyetértek, hogy a bizottságnak egy 
szabályrendszert létre kell hozni, amelyben a hatásköröket, mind a pénzügyi, mind pedig a 
szervezési hatásköröket leszabályozzuk. Köszönöm szépen. Zeitler Ádám képviselő úré a 
szó.  



6 
 

Zeitler Ádám, települési képviselő: A múzeumigazgatói pályázattal kapcsolatban 
szeretnék érdeklődni, hogy ha jól tudom lejárt a határidő a pályázatok benyújtásával 
kapcsolatban. Az a kérdésem polgármester asszonyhoz, hogy érkezett-e be pályázat, és 
hogyha érkezett, akkor én abba bele is szeretnék, mint képviselő tekinteni az ülést 
követően.  

Farkas Éva Erzsébet polgármester: Köszönöm szépen. Március 23-án járt le a 
pályázatok benyújtásának a határideje. Három pályázat érkezett be. Mielőtt azonban 
betekintésre adunk alkalmat, ennek a lefolytatásának jogszabályi rendje van, ugyanúgy, 
mint az Egyesített Népjóléti Intézménynél, szakemberekből összeállított bizottság fogja 
ezeket a pályázatokat megvizsgálni, illetve a pályázatokat meghallgatni, és ezt követően 
tudjuk a képviselő-testületnek, ezzel a bizottsági anyaggal együtt megmutatni és 
tájékoztatásul adni önöknek. Köszönöm szépen Zeitler Ádám képviselő úrnak. Czirbus 
Gábor alpolgármester úré a szó. 

Czirbus Gábor alpolgármester: Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Képviselő-
testület! A március 15-i ünnepséggel kapcsolatban kívánok hozzászólni napirend előtt. 
Köszönetemet szeretném kifejezni a makóiaknak azért, hogy a zord időjárás ellenére, és a 
szakadó eső ellenére is több százan megtisztelték rendezvényünket, és együtt közösen 
tudtunk ünnepelni. Köszönöm szépen Farkas Éva Erzsébet polgármester asszonynak és 
Lázár János országgyűlési képviselőnknek az ünnepi beszédét, amit március 15-én 
elmondtak, valamint köszönöm szépen az ünnepségen résztvevőknek, akik a műsort 
adták. Sajnálom, hogy nem egyformán gondolkozunk az ünnepről a képviselő-testületben. 
Én nagyon szerettem volna, hogyha ezt az ünnepet együtt, 12-en tudtuk volna 
megünnepelni közösen itt a városháza előtt. Sajnálom, hogy képviselő társaim úgy 
gondolják, hogy nem tudnak közösen, együtt ünnepelni egy ilyen alkalommal sem, mint 
március 15-e. Bízom benne, hogy ez a jövőben változni fog és közösen részt tudunk venni 
egy ilyen ünnepségen. Továbbá szeretném elmondani Dr. Török Miklós képviselő úrnak, 
hogy úgy gondolom, hogy a városháza épülete nem egy matricás könyv, és legyen szíves a 
barátaival megtisztelni jobban a városházát és március 15-én nem körberagasztgatni. 
Köszönöm szépen. 

Farkas Éva Erzsébet polgármester: Köszönöm szépen. Dr. Hadik György képviselő 
úré a szó. 

Dr. Hadik György, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke, települési képviselő: 
Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Képviselő-testület! Történnek olyan dolgok a 
városban, amik nagyon lényegesek, ugyanakkor valahogy nem kapnak hangsúlyt, nem 
hangzik el sem a médiában, sem a rádió nem közvetíti, sem a TV-be nem szerepel. Sőt, 
több olyan dolog van, amiről reflexió a város vezetése részéről sem történik. Két ilyen 
dolgot szeretnék elmondani. Március 6-án volt a Csongrád Megyei Orvos Kamarának a 
megyei küldöttgyűlése. Ez egy olyan grémium, ahol professzorok, illetőleg a gyógyászati 
ellátásban, a betegellátásban közvetlenül részt vevő emberek értékelik egy országnak, egy 
városnak az egészségügyét és arról nyilvánítanak véleményt, és ezt a véleményüket 
elküldik az arra illetékeseknek. Ez az értékelés, ez a tanácskozás zártkörű. Az orvos 
kamara igen kemény véleményeket szokott megfogalmazni arról, hozzá kell tennem, hogy 
jobbító szándékkal, hogy hogy kellene egy városnak, egy országnak az egészségügyét 
alakítani úgy, hogy az itt élő polgároknak az érdekét szolgálja. Nagyon szépen meg 
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szeretném köszönni Czribus Gábor alpolgármester úrnak, aki ezt a rendezvényt 
megnyitotta, aki beszédében ismertette a városnak a jelenlegi egészségügyi helyzetét. Ez 
azért lényeges, mert el kell mondanom, hogy azért került ide a kihelyezett ülés, mert olyan 
hírek terjedtek el, hogy az emberek félnek attól, hogy bezárják a kórházukat, hogy ebből 
egy elfekvő intézet lesz, visszafejlődik. Ezzel szemben ami az expozéból egyértelműen 
kiderült, egy picit más a helyzet. Itt 9 alapellátásban részt vevő orvos, két körzeti orvos, 
két körzeti gyermekorvos, 5 fogorvos került teljesen új épületbe. A XXI. század 
egészségügyének megfelelő körülmények között tudják ellátni a feladatukat. A Hollósy 
Kornélia úton levő épületre gondolok. Ezt bátran elmondhatjuk bárkinek, 
megmutathatjuk. Ennek a kamaraülésnek a résztvevői nagyon pozitívan nyilatkoztak, 
nagyon tetszett nekik, és dicsérték, hogy egy ilyen lépés történt ebben a városban. 
Ugyanakkor az a hely, ahonnan elköltöztek, a járó beteg ellátás helye, a kórház helyén 
építkezés folyik. Ez a megegyezés, ami történt a városháza, illetőleg a kórház vezetése 
között, lehetőséget teremtett arra, hogy 800.000.000 Fto-t ruházzanak itt be. Ennek a 
leglényegesebb része a radiológiai centrumnak a megújulása lesz. Egy olyan korszerű 
gépekkel felszerelt radiológiai képalkotó centrum fog működni októberben a városban, 
ami a legújabb gépparkot jelenti. A két tagkórháznak a megegyezése szerint a 
vezetőintézet Makón lesz ilyen szempontból. Makóra fognak jönni a hódmezővásárhelyi 
betegek is bizonyos speciális vizsgálatok elvégzésére. Másik része, amiről beszélnünk kell, 
a város, amikor az új vezetés kampányolt, 50.000.000Ft-ot ígért az egészségügy 
megújítására, minden egyes évben, tehát 250.000.000Ft-ot. Ez a lépés az első lépés, 
amikor 9 orvos került új helyre, egy picivel többe került. Viszont vannak még olyan 
körzeti részek, gondolok itt például a Tulipán utcai körzetre, ahol nedvesek a falak, mert 
tönkrement a szigetelés. A Kálvin utcai épületet, ahol beázott a tető, az is megtörtént. A 
régi és az új vezetés által elvégzett feladatokat ne keverjük össze, mert azt szeretném 
hangsúlyozni, hogy az előző vezetés által kicsit talán kevés volt az a pénzösszeg, amit az 
alapellátásra fordítottak. Az új vezetés egy új szellemet hozott. Megteremtette azt a 
lehetőséget, hogy ami az önkormányzathoz tartozik, márpedig az önkormányzathoz 
tartoznak az alapellátások, a körzeti orvosi ellátások, körzeti gyermekorvosi ellátások, 
illetőleg a fogászati ellátásokat megfelelően kezdi el kezelni, és ezekkel foglalkozzon. Ebbe 
pénzt kell invesztálni. Én úgy érzem, hogy megtörténik és most nem a saját 
véleményemet, hanem ennek az orvosi grémiumnak a véleményét mondom, aki azt 
mondta, hogy lehet beszélni dolgokról, lehet arról a kórházról beszélni, ami nem az 
önkormányzat hatáskörébe, hanem állami hatáskörbe kerül, illetőleg lehet pénzt áldozni 
arra az egészségügyre, hogy valóban egy városnak az egészségügye fejlődjön. Egy város 
élete szempontjából meghatározó, hogy munkahelyek legyenek, az hogy az itt levő 
emberek egészsége rendben legyen. Én azt hiszem, hogy mindenképpen reflektálnom kell 
arra a véleményre, amire a kétnapos kongresszusnak a megbeszéléseként, záró 
akkordjaként sor került, és amit elmondott a Csongrád Megyei Kamarának a vezetője. Azt 
mondja, hogy Makó városvezetése jó úton jár az egészségüggyel kapcsolatban, és arra 
bíztat bennünket, hogy ezen az úton menjünk tovább. Köszönöm. 

Farkas Éva Erzsébet polgármester: Nagyon szépen köszönöm. Valóban március 
elejétől, első napjaitól, bár még a működés nem zökkenőmentes, a közhivatalok házába, a 
Hollósy Kornélia 2/A. szám alá kerültek az egészségügyi alapfeladat ellátások, a két 
gyermek háziorvosi szolgáltatás, két felnőtt háziorvosi szolgáltatás, a gyermekügyelet, 
amely szombaton és vasárnap 8-16 óráig az 1. emeleten szolgálja ki a Makóról és térségből 
érkezőket, és az 5 fogorvos pedig 3 fogorvosi szék működtetésével szolgálja az 
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odaérkezőket. Itt kapott még helyet teljesen különálló részként a védőnői szolgáltatás. Az 
egészségügyi infrastruktúra fejlesztésével kapcsolatosan, valóban, ahogy doktor úr 
elmondta, egy 800.000.000Ft-os beruházás történik most a járó beteg szakrendelő 
intézetnél. Ennek keretén belül a véradó, a radiológia, a tüdőgondozó, illetve az intenzív 
osztály fog teljes mértékben megújulni és ahogyan ön mondta, XXI. századi ellátással 
fogja kiszolgálni a beteginket. De reméljük minél kevesebb beteget. A további 
egészségügyi fejlesztésekkel kapcsolatosan az elmúlt hetekben volt egyeztetés az integrált 
településfejlesztési program kapcsán, hogy Makó és térsége közel 6,5 milliárd Ft fejlesztési 
kerethez kerülhet. A települési önkormányzatok vezetőivel, polgármestereivel ezeket a 
gazdaságfejlesztési természetesen településekre leosztva gazdaságfejlesztési illetve 
településfejlesztési programokat összeállítottuk. Makó városa ebből a 6,5 milliárd Ft-os 
településfejlesztési programból több mint 3 milliárd Ft-ra pályázott. Ennek a keretén belül 
valóban orvosi rendelők komplex felújítására is sor kerülne. Elsődlegesen mi ott az 
újvárosi, háziorvosi és fogászati rendelő megújítását szorgalmaznánk. De ebbe a keretbe, 
ebbe a pályázati forrásba, településfejlesztési forrásba, a település fejlesztési forrásba 
projektek megvalósulásaként az Ipari Park közművesítésének fejlesztését, a Csipkesori 
üzlethelyiségeknek a felújítását, a városi piac és vásárcsarnok fejlesztését, a honvédi 
csapadékvíz elvezetés, illetve a rehabilitáció, Honvéd városrész rehabilitációját pályáztuk 
meg, a Makói Egyesített Népjóléti Intézményépületeinek fejlesztését. Természetesen 
ezeket még egyeztetve az intézmény vezetőségével, hogy melyek azok, amelyek leginkább 
rászorulnak most fejlesztésekre, épületenergetika, illetve más egyéb fejlesztési 
koncepcióval összeállítva. Óvodák energetikai korszerűsítésére is lehetőséget az az ITP, 
így két óvodát szeretnénk ebből energetikai korszerűsítéssel felruházni. A volt mozi 
épületét, a Páger mozi és rendezvényház felújítását is szorgalmaznánk, mivel városi szintű 
rendezvények, magánjellegű, illetve egyesületeknek, civil egyesületeknek, 
sportegyesületeknek a rendezvényeit itt meg tudnánk valósítani. Tehát sok-sok lehetőség 
nyílhat úgy gondolom az elkövetkezendő időszakban. Az ezzel kapcsolatos pályázatoknak 
a tervezését elkészítettük, a tervezéseknek az ütemezését elkészítettük, és az engedélyes 
terveknek a készítése van most folyamatban. Köszönöm szépen. Kovács Sándor képviselő 
úré a szó. 

Kovács Sándor, a Makovecz Imre Bizottság elnöke, települési képviselő: Köszönöm 
a szót. Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Polgármester Asszony! Először is Weszelyné 
Véghseő Henriett Mária hozzászólásához szeretnék csatlakozni és kérdést feltenni a 
műszaki csoport vezetőnek, hogy ígérte, hogy a mai napon kihelyezésre kerülnek a táblák, 
és ma reggel láttam, hogy az útburkolati jelek felfestése is folyamatban van. Gondolok itt a 
rokkant parkolókra. Viszont még ma reggel nem láttam a Teleki utca felőli behajtani tilos 
táblát, vagy várakozni tilos táblát, ami oda kihelyezésre fog kerülni, az még ma reggel nem 
volt kint. Zeitler Ádám képviselő hozzászólásával kapcsolatban adott polgármesteri 
válasszal nagyon meg vagyok elégedve, hogy folyamatba helyezzük Lesi városrész útjainak 
helyreállítását, hasonlóképpen Honvéd városrészhez. Igen is indokolt volna minimális 
javításokat végrehajtani, amit 20 éve ugyanúgy nem követtek el Lesi városrészben, mint 
ahogy a városházára sem költöttek 10 Ft-ot sem. Nagyon jónak találom, egyben a 
figyelmébe ajánlom képviselő társamnak, hogy minden egyéni képviselőnek, mind listás 
képviselőnek rendelkezésére áll az a bizonyos képviselői alap, nekünk is van egy 
választókerületünk, ahova el tudjuk költeni különböző játszóterekre, járdákra, stb., stb., 
így fokozottan örülök annak, amilyen választ adott polgármester asszony, hogy a város fog 
erre költeni vagy pályázati pénzből, vagy saját forrásból, és így fel tudjuk használni 
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játszótereink karbantartására, felújítására. Speciálisan az én körzetemben, ami a választási 
kampányban sajnos ismert okok miatt elmaradt a Magyar utca és az Árvíz utca sarkán levő 
játszótérre néhány játszóeszköz kihelyezése, vagy most folyamatban van, várhatóan 
húsvétra felújításra kerül az a pici kis játszótér, ami a Sírkert utcánál van a temető 
oldalában rettentő rossz kerítési viszonyok között, és tönkrement játszóeszköz állomány 
mellett. Czirbus Gábor alpolgármester úr hozzászólásához szeretnék csatlakozni, hogy 
valóban rettentő helytelen volt március 15-én a DK részéről való petíció, vagy alternatív 
12 pont kihelyezése, különösen a Városháza kapujára. Ez kísértetiesen hasonlít a tavaly 
áprilisi választási kampányban elkövetett hasonló csapat által megrongált, és kevés 
publicitást kapó országgyűlési képviselő plakátjait rongáló csapat, akik rongálták Lázár 
János országgyűlési képviselő jelöltnek a plakátjait, ahol rendőrségi igazoltatásra került sor. 
Semmi értelme, hogy különböző petíciókat, vagy plakátokat rongáljunk. Ez korábban nem 
volt szokás ebben a városban. Köszönöm.  

Farkas Éva Erzsébet polgármester: Nagyon szépen köszönöm képviselő úr. Kádár 
József képviselő úré a szó. 

Kádár József, az Agrárgazdasági Bizottság elnöke, települési képviselő: Tisztelt 
Polgármester Asszony, Képviselő Társaim! Dr. Hadik György hozzászólásához 
csatlakozva úgy gondolom, hogy igenis fontos Makó városvezetésének, és a makói kórház 
vezetésének a makóiak egészsége. Ennek keretében történt meg 23-án, hétfőn Makó-
Rákoson egy egészségügyi szűrés, ami több mint 40 embernek a szűrését, idős emberek 
szűrését végezte el egy szűrőbusszal. A 40 emberből 6 embernek azonnal beutalót írtak, 
mert olyan betegségek derültek ki, ami ha nem jelent volna meg ez a szűrőbusz Rákoson, 
valószínű, hogy nem is tudtak volna ezekről a betegségekről. Nagyon szépen köszönöm a 
kórház vezetésének, hogy segítettek ebben. Ezen kívül Rákoson egy 200 méteres csatorna 
helyi vállalkozók segítségével összefogva került kikotrásra, ami szintén a rákosi 
embereknek a megélhetését javítja, ugyanis Makó-Rákoson jelentősen megnőtt a belvíz. 
Sajnos a házak küszöbéig is be tudott folyni, és így ezzel a csatornával most már úgy 
látszik, hogy egy kicsit konszolidálódott a helyzet. Egy harmadik dolgot is szeretnék még 
elmondani, hogy múlt héten a gazdakörben egy előadás volt, egy fórum, és Dr. Milotai 
Péter és Bráj Róbert volt a vendégünk a NAIK-tól. Ők kutató doktorok, és a makói 
hagymának, vöröshagymának, illetve a makói őszi-tavaszi fokhagymának az eredeti jelenét 
és a jövőjét kutatják és úgy gondolom, hogy a kormányzat segítségével nagy lehetőség 
rejlik abban, hogy a makói hagymának visszatérjen az erénye. Köszönöm szépen.  

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

Dr. Török Miklós, települési képviselő: Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester 
Asszony! Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Alpolgármester Úr! Megszólítottak. Én úgy 
gondolom, hogy a közös ünneplésnek megvannak a feltételei. Bizonyos fajta vélemény, 
egyezés kell hozzá. Én úgy gondolom, hogyha eltér a véleményünk, azt nekünk jogunk 
van közölni. Lehet, hogy a forma az önöknek nem tetszik, mindenesetre valamilyen 
formában szerettük volna közhírré tenni a 12 pontunkat, ami úgy gondolom, hogy egy 
hosszas érlelődési folyamatnak az eredménye. Én úgy vélem, hogy bármelyik demokrata, 
aki demokratának vallja magát, ezt a 12 pontot elfogadhatja. Hogyha ez egy vitaalapnak 
tekinthető esetleg, hogyha egymással le tudunk ülni, és vitatkozni erről, közös álláspontot 
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kialakítani, akkor a későbbiekben is egyetértésre tudunk jutni, a későbbiekben meg lesz a 
lehetősége a közös ünneplésnek, ha meg tudunk egyezni. A plakátrongálást én 
visszautasítom, mi nem rongáltunk plakátokat. Köszönöm. 

Farkas Éva Erzsébet polgármester: Gáspár Sándor képviselő úré a szó. 

Gáspár Sándor, települési képviselő: Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Képviselő 
Társaim! Megerősítést szeretnék kérni, ugyanis a csapadékvíz elvezető árok például a 
Vertán telepen, Juhász Gyula téren a magas talajvízszint miatt állnak vizek az árkokban és 
be vannak zöldalgásodva. Úgy tudom, hogy április 1-jén indul egy közmunka program, 
amely az árkok takarításával foglalkozik. Ez így van-e és indul-e? Köszönöm.  

Farkas Éva Erzsébet polgármester: Így van, ez a program el is indult már, a 
startmunkaprogram keretén belül, Nagy Nándor cégvezetőt kérném meg, hogy néhány 
mondatban tájékoztassa a tisztelt képviselőket. Médián keresztül már lehetett értesülni a 
munkafolyamat elindulásáról. Köszönöm. Nagy Nándoré a szó. 

Nagy Nándor, a Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója: 
Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Képviselő-testület! Valóban a Startmunka 
program keretében 40 fővel április 1-jén indul az úgynevezett belvíz program, amely a 
korábbi évekhez hasonlóan pontosan az ilyen problémákat fogja részben kezelni. Most is 
folyamatban van azoknak a sürgős eseteknek a karbantartása, ahol nem folyik le a víz, és 
ezzel meg fogjuk tudni gyorsítani. A Műszaki Csoporttal együttműködve felvesszük 
azokat a helyeket, ahol mederelemeket kell lerakni, ahol takarítási problémák vannak, 
illetve a womás autóval pedig a zárt ereszeket takarítjuk, ami lehet, hogy itt megoldást fog 
jelenteni, mert nem feltétlenül a csapadékcsatornával van probléma, lehet, hogy valamelyik 
áteresz van eldugulva, de ez folyamatában a szezonban fogjuk csinálni.  

Farkas Éva Erzsébet polgármester: Nagyon szépen köszönöm. A Műszaki Csoport 
munkatársától, illetve a Városgazdálkodási Nonprofit Kft. vezetőjétől is azt, kértem, mivel 
minden városrészi településvezetőnek nagyon nagy igénye és kérése van ezzel 
kapcsolatosan, hogy ezt egy ütemtervben készítsük el, megfelelő ütemezésben, és nem lesz 
az, hogy egyszerre nem tudjuk a kéréseket teljesíteni. A város életében ez egy jelentős 
probléma, és az ütemezés szerint fogunk majd eljárni ezekben a munkálatokban. 
Köszönöm szépen a tájékoztatást. Toldi János képviselő úré a szó. 

Toldi János, az Emberi Erőforrások Bizottsága elnöke, települési képviselő:m 
Köszönöm. Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Képviselő Társaim! Kedves Vendégek 
és Kedves TV Nézők! Lesi városrész 25 éves szégyenfoltja. A sínen túli üdülőtelkek 
mindent megkaptak annak idején az előző városvezetéstől, a másik oldalon pedig azt 
mondta Dr. Buzás Péter polgármester annak idején, hogy amíg ő ott van, addig Lesi olyan 
marad, amilyen. Az volt előző jegyző asszony mondata, hogy a fénykép alapján látható ház 
nem más, mint egy szerszámos kamra, amiben egy idős hölgy lakik. Az egyetlen utca, amit 
a képviselő társam lefotózott, az a Vasút sor, de létezik ott Tinódi utca, ami egyedül 
aszfaltos. Onnantól folytathatom a Lesit, a Csősz utcát, a Szondi utcát, a Vízimalom utcát, 
a Lúdvári utcát és van olyan utcám is azon a területen, aminek az a neve, hogy Nevesincs 
utca. Nagyon  örülök neki, amit polgármester asszony előterjesztett, ez a része 
megoldódik, a Vasút sor, stratégiai utat tudunk megvalósítani a rendszerváltás után 25. 
évünkben. Ezt már előre is köszönöm, mert tudom, ez biztos meg fog valósulni. 
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Ugyanakkor nem fogom a jövőben sem elutasítani képviselő társam felajánlását. Én erre 
már szintén felajánltam valamikor 300.000 Ft-ot, tehát egy éves képviselői alapomat. 
Tegyük össze, és a 600.000Ft-ból próbáljunk olyan pályázatot nyerni, ami már 
6.000.000Ft-tal fogja segíteni ezt a bizonyos városrészt. Az említett játszótérrel 
kapcsolatosan nekem az elkövetkezendő gyermeknap közeledtével meg lesz a Bajcsy-
Zsilinszky lakótelep játszóterére a 4 új játszóeszköz, amit kampánynak szántam, de 
sokkalta szebb így, mert duplán adok úgy érzem, hogy önzetlenül, nem elveszve, de 
ugyanakkor mindig figyelembe véve ezeket a dolgokat. Én ezeket csak érintettség jogán és 
próbáltam ismertetni a város azon rétegével, akik ezen a részen laknak. Köszönöm 
szépen. 

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

Czirbus Gábor alpolgármester: Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Képviselő-
testület! Elnézést, nem szeretnék vitatkozni képviselő úrral, de úgy gondolom, hogy a 
magyarság egyik legnagyobb ünnepe talán március 15-e, amit határon kívül is megünnepel 
akár Erdélyen át egészen az Egyesült Államokig a magyarság és úgy gondolom, hogy ez 
egy olyan ünnep, amivel azonosulni tud szerintem mindenki és ez egy politikamentes 
rendezvény volt. Polgármester asszony küldött ki meghívót valamennyi képviselő 
számára, amit párthovatartozástól függetlenül voltak képviselők, akik elfogadtak, és 
megtisztelték jelenlétükkel a rendezvényt és együtt vonultunk ki Makó zászlaja mellett, és 
úgy gondolom, hogy a települési képviselőknek összefogva kell ezen az ünnepségen részt 
venni. Köszönöm. 

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

Dr. Sánta Sándor, az Egyenlő Esély Bizottság elnöke, települési képviselő: Tisztelt 
Képviselő-testület! Nagy Nándorral azt beszéltük meg, hogy amikor Honvéd legfontosabb 
problémáit megoldottuk, akkor számolunk erről be, de véleményem szerint 1 hónap 
hosszú idő, amíg a következő testületi ülésen erről beszámolhatunk, és miután úgy tudom, 
hogy történtek dolgok, ezért majd megkérném, ha polgármester asszony hozzájárul, 
számoljon be erről. Ugyanakkor üdvözlöm polgármester asszonynak azt a megjegyzését, 
hogy ütemezni és rendbe foglalni. Én úgy gondolom, hogy ez itt a legfontosabb, és a 
tűzoltó munkának legyen vége. Miután a lakásbizottság elnöke vagyok, felvetném azt a 
kérdést, és talán itt választ is tudok kapni, hogy nagyon helyesen a Fűtő utcán adtunk egy 
családnak lakást és az előző lakó ott hagyott 40.000 Ft villanyköltséget, amit megkért az új 
tulajdonos, vagy az új lakó, hogy segítsenek ebben. Én úgy gondolom, hogy ezt lehetne 
úgy tisztázni, hogy talán az önkormányzatnak nem adóssággal, vagy rezsi hátralékkal kell 
átadni a lakást, ezt vagy átvállalja, vagy behajtja valamiféleképpen. Köszönöm, hogy 
meghallgattak. 

Farkas Éva Erzsébet polgármester: Nagyon szépen köszönöm. Úgy gondolom, hogy a 
napirendi pontok előtti felszólalásokban helyet kaphat tájékoztatási lehetőségként az egyes 
városrészekkel kapcsolatos problémák is, hiszen nyilván képviselőként önöket a saját 
városrészük választotta meg, és fontosnak tartják, hogy az ezzel kapcsolatos 
intézkedéseket, amik abban a városrészben történnek, azok hallatva legyenek. A Honvéd 
városrész valóban kiemelt figyelmet kap most az 5 éves ciklusunknak az első részében. 
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Ezzel kapcsolatosan a Honvéd városrész rehabilitációjával kapcsolatosan egyeztetések 
történtek már ennek a megvalósításával kapcsolatosan megkérném, hogy Barna Gábor, a 
Kabinet Iroda vezetője néhány mondatban tájékoztassa a jelenlévőket, és a televízió 
nézőit. Barna Gáboré a szó. 

Barna Gábor, a Kabinet Iroda vezetője: Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt 
Képviselő-testület! Valóban a Honvéd város résznek a rehabilitációjának az előtanulmányi 
munkája elkezdődött. Alapvetően a hivatalnak a dolgozói elkészítettek Makói Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat részvételével egy tájékoztató jellegű anyagot, amelyet 
megküldtünk a miskolci egyetem antropológiai intézetének vezetőjének, Dr. Kotics 
Józsefnek. Kotics József úrral a múlt héten találkoztam, ahol átbeszéltük a roma 
integrációs programnak a lehetőségeit azt a kutatási háttértémát, amellyel kapcsolatban 
május hónapban egy kutatócsoport fog érkezni Makó városába. Természetesen ezeket a 
kutatási munkákat egyeztetések előzik, és előzték meg. A roma önkormányzatnak a 
képviselőjével, az érintett innovációs irodának a vezetőjével, polgármester asszonnyal, 
illetve képviselő úrral is egyeztetések fognak történni. Alapvetően május 4-én fog a 
kutatásvezető, Dr. Kotics József megérkezni Makó Város Önkormányzatához, ahol az 
előbb felsorolt emberekkel fog magáról a kutatási témáról egyeztetni, május 20-26-a 
között pedig 6 napon keresztül 8 kutatótársával együtt az előre egyeztetett módon fog egy 
kutatást végezni Honvéd városrészben. Erről egy 60-80 oldalas, mindenki számára érthető 
alkalmazott antropológiai szemléletű kutatási anyag fog készülni azzal a célzattal, mely 
irányba fordítja az önkormányzat érintett munkatársait. Olyan irányt próbálnak nekünk 
mutatni ezzel kapcsolatban, amely a különböző roma programokban, akár Lyukóbányának 
az integrációjában is fenntarthatók és hasznosak voltak. 

Farkas Éva Erzsébet polgármester: Köszönjük szépen a tájékoztatást. Marosvári Attiláé 
a szó. 

Marosvári Attila, a civil kapcsolatok tanácsnoka, települési képviselő: Köszönöm 
szépen. Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Képviselő-testület! Tudom, hogy mi a 
célja ezeknek a napirend előtti felszólalásoknak, helyére is tudom rakni ezeket a dolgokat. 
Nyilván sok felvetéshez lenne véleményem, észrevételem, ezeket nem itt és nem most 
szeretném megosztani, de két dolgot szeretnék elmondani vagy megjegyezni tanácsként 
talán. Az egyik, hogy elég vehemens polémia alakult itt ki március 15-vel kapcsolatban. Én 
egyetértek Czirbus Gábor képviselő úrral, alpolgármester úrral abban, hogy a nemzeti 
ünnepeken együtt kell ünnepelni. Én itt voltam ezen az ünnepen, itt voltam 1 évvel ezelőtt 
is, itt voltam 10 évvel ezelőtt is és amikor tehettem, azokon az alternatív ünnepségeken is 
ott voltam, amelyeket a korábbi években a jelenlegi többségi frakció tagjai mögött álló 
pártok szerveztek. Tehát amikor azt veti fel bárki is, hogy innentől kezdve együtt kell 
ünnepelni, akkor azt akkor és úgy szabad felvetni, ha ehhez a gondolathoz 1 évvel ezelőtt 
is, 2 évvel ezelőtt is és 5 évvel ezelőtt is ragaszkodott volna. Az emberekben, a 
makóiakban azt gondolom, hogy ez a fajta fordulat kicsit ambivalens érzéseket válthat ki. 
Ezt csak tanácsként mondtam. Úgy kell viselkedni most is, azt az értékrendet kell 
közvetíteni most is, mint amit közvetítettünk korábban is. Én ezt tettem, ezt fogom tenni 
ezután is, és én elfogadom, hogy innentől kezdve a többségi frakció tagjai is másként 
gondolják, mint korábban. Nem vethető az előző városvezetés szemére az, hogy 
átpolitizálta volna az előző március 15-ket. Éveken keresztül középiskolás diákok 
mondták az ünnepi beszédet. Ehhez lehetett volna csatlakozni, a közös ünnepléshez 1 
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évvel ezelőtt is, 2 évvel ezelőtt is, 3 évvel ezelőtt is. Ezt akkor én nem érzékeltem. A másik 
észrevételem az egészségügyi ellátáshoz kapcsolódik. Dr. Hadik György képviselő úr azt 
ecsetelte, hogy milyen pozitív fordulat következik be az alapellátásban a tekintetben, hogy 
a rendelőintézetből bizonyos háziorvosi és fogorvosi rendelők átkötözésre kerültek a volt 
gimnáziumi kollégium épületébe. Én ehhez csak annyit szeretnék hozzátenni, hogy se az 
ott dolgozó orvosok, sem a betegek nem úgy élik meg, és érzik, ahogy itt elhangzott, hogy 
ez egy sikertörténet lenne. Én hiszek abban, amit polgármester asszony a múltkor 
elmondott, hogy ez egy átmeneti állapot. Az az épület nem erre épült, annak az épületnek 
a folyosói ennek a kiosztása, megoldása arra alkalmas lehet, hogy egy új rendelő 
megvalósításáig ellássuk az alapfeladatainkat, de hosszútávon nem. Én óva intenék 
mindenkit attól, hogy esetleg mivel most ez az átköltözés oda megtörtént, hosszútávra ott 
akarjuk megoldani ezeknek a rendelőknek az alap ellátását. Nem. Erre szerintem sokkal 
jobb gondolat a váradónak az átalakítása, amit polgármester asszony a múlt testületi 
ülésen elmondott. Sokkal jobb gondolat a Juhász Gyula téri egykori pártszékháznak a 
megszerzése és ilyen célra való átalakítása különös tekintettel arra, hogy az orvosi 
alapellátás, amik most a belvárosba kerültek, alapvetően a régi területi megosztás alapján a 
Vertán telepiek kiszolgálását szolgálják és éppen Gáspár Sándor képviselő úr tette szóvá a 
múltkor, hogy milyen megterhelést jelent onnan felmenni ezzel az 1km-rel tovább. Vissza 
kellene vinni ezeket az alapellátásokat a területileg illetékes hely közelébe és alkalmas lehet 
az előbb általam említett két ingatlan felújítása is. Azokban a tervekben, amelyekről 
polgármester asszony beszélt, hogy hogyan szeretnék 3 milliárd-3,5 milliárd Ft-ból 
megoldani első ütemben, és nyilván ez a pályázati rendszernek egy szakasza 
természetesen, megoldani ezeket a feladatokat, meggyőződésem szerint nem az újvárosi 
rendelő priorizálása ebben a legfontosabb feladat az alapellátás tekintetében.  

Farkas Éva Erzsébet polgármester: Csak annak kapcsán merült fel. 

Marosvári Attila, a civil kapcsolatok tanácsnoka, települési képviselő: Igen. Ennél 
vannak rosszabb állapotban lévő orvosi rendelők is. Az egyik magának ennek az ideiglenes 
helyzetnek a megoldása és egy végleges megoldás kialakítása, a másik pedig a Kálvin téri 
rendelő, amit szomorúan én nem hallottam, holott ott 4 orvosi alapkörzet, 2 
gyermekorvosi körzet és egy fogászati rendelő is plusz csecsemővédelem is elhelyezésre 
került. Valóban nagyon rossz állapotban van. Mielőtt visszajönne, hogy az előző 
önkormányzat nem törődött ezzel, annyit azért szeretnék elmondani, hogy mi is beadtuk a 
2014-2020-as ciklusra az elképzeléseinket. Akkor nekünk egy 1,8 milliárd Ft-os alapra volt 
módunk Makó vonatkozásában olyan forrásra igényt bejelenteni, amely nem pályázatos 
típusú forrás, tehát a pályázatok még e fölött lettek volna. Ez a megyei fejlesztési tervből 
delegált települési forrás. Ebből akkor mi 300.000.000 Ft-ot terveztünk a pályázati 
lehetőségeken kívül, mint említettem, 300.000.000 Ft-ot terveztünk javasolni az orvosi 
alapellátás fejlesztésére az előbb említett problémákra. A mi számításunk alapján ez egy 
elégséges forrás lett volna a szükséges felújítások biztosítására. Én örülnék, ha ehhez több 
forrás lenne. Mindenképpen örülnék, de azért azt szeretném, hogy ennek a 2 rendelőnek a 
mostani, ideiglenesen elhelyezett a régi rendelőintézetben lévő rendelő komplexumnak, 
illetve a Kálvin téri rendelőnek a végleges, uniós elvárásoknak, a mai kor elvárásainak 
megfelelő kialakítása vetődjön fel, vevődjön fel a napirendre, és kérem szépen, hogy ezzel 
is foglalkozzunk. Ehhez azért utolsó megjegyzésként annyit szeretnék hozzátenni, hogy 
polgármester asszony által elmondott fejlesztési célok benyújtásáról én először az 
újságban, vagy egy interjújából olvastam, illetve most hallottam először. Holott én ennek a 



14 
 

városnak képviselője vagyok. Azt gondolom, hogy talán célszerű lenne ilyen típusú 
fejlesztési elképzelésekről konzultálni a képviselő-testület tagjaival is. Nem feltétlenül úgy, 
hogy tájékoztatást kapunk már beadott elképzelésekről a képviselő-testület ülésén, hanem 
esetleg úgy, hogy előtte beszéljünk ezekről. Én nagyon megköszönném, ha az ilyen típusú 
beszélgetésekbe én is meghívást kapnék, vagy bekapcsolódhatnék. Nagyon szépen 
köszönöm. 

Farkas Éva Erzsébet polgármester: Én is nagyon szépen köszönöm. Néhány 
mondatban hagy reagáljak a felszólalásra. Az, hogy hosszútávon nem valósult meg az 
egészségügyi alapfeladat ellátás elhelyezése az számomra is valóban nagyon sajnálatos, és 
még inkább sajnálatos lett volna, hogyha ennek a megoldását elkerülve, vagy ha nem 
tudtuk volna ennek a jelenlegi megoldását biztosítani, akkor a város egy 800.000.000Ft-os 
egészségügyi fejlesztési forrástól esett volna el. Erre valóban a korábbi városvezetésnek is 
már lett volna lehetősége, de ez nem történt meg. Említettem, hogy valóban az új helyen a 
működéssel vannak még problémák, de ezeket folyamatosan igyekszünk kiküszöbölni. 
Természetesen mindenkinek nem tudunk megfelelni, de úgy gondolom, hogy azokkal az 
átalakításokkal, illetve ebben a megújult épületben méltó helyet tudtunk biztosítani a 
korábban felsorolásra került egészségügyi alapfeladat ellátásokra. Az, hogy képviselő úr a 
március 15-i ünnepséggel kapcsolatosan ambivalens érzéseket érez, azzal kapcsolatban 
annyit tudok mondani, hogy bennem egyáltalán nem volt ambivalens érzés a korábbi 
éveket tekintve sem, hiszen ezeken a városi ünnepségeken is a FIDESZ-KDNP mindig 
jelen volt koszorúzóként és természetesen az ünnepségeken is részt vett, sőt, korábbi 
intézményvezetőként én magam is tanítványommal együtt jelen voltunk a városi 
rendezvényen. Az, hogy mi ezen az ünnepségen nem vettünk részt, ez ilyen formában 
nem valós. A napirend előtti felszólalásokkal kapcsolatosan pedig nyilván önök is éltek 
korábban, a korábbi képviselő-testületben éltek ezekkel a lehetőségekkel, amelyek mint az 
imént említettem tájékoztató jellegűek a makói lakosok felé, és úgy gondolom, hogy 
minden lehetőséget a nyitott városvezetésnek meg kell ragadnia arra, hogy tájékoztassa a 
városban folyó, a városvezetéssel folyó ügyekkel kapcsolatban a makói lakosokat. 
Rosszabb állapotban lévő egészségügyi épületekkel kapcsolatban az újvárosi városrész a 
központi egészségügyi alapfeladat ellátástól eléggé kieső városrész. Nyilván a 
programunkat, hogyha tájékoztatásul korábban már tetszett olvasni képviselő úr, abban 
jelen volt, hogy minden egyes háziorvosi rendelőt szeretnénk majd természetesen 
ütemezve évenként néhány 10.000.000Ft-tal fejlesztésre, illetve megújításra rendelkezésre 
bocsájtani majd a körzetben élő lakosoknak. Dr. Hadik György képviselő úré a szó. 
Kérném, hogy Toldi János képviselő úr után valóban kezdjük el a napirendi pontoknak a 
tárgyalását. Köszönöm szépen. 

Dr. Hadik György, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke, települési képviselő: 
Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Képviselő Társaim! Tisztelt TV Nézők! 20 éve 
volt az előző városvezetésnek arra, hogy a saját ellátási kötelezettségekkel tartozó 
alapellátásokkal foglalkozzon. Beszéltek róla? Beszéltek róla. Önkormányzati ülések 
zajlottak le úgy, hogy beszéltek arról a kórházról, ami viszont nem tartozik ennek az 
önkormányzatnak a tevékenységi körébe. Viszont az alapellátások kétféle finanszírozási 
forrásból élnek. Az egyik a kártyapénz, ez a működési költségekbe való. A másik a 
fejlesztési költségek. A fenntartónak bele kell ezt tennie. 20 év alatt miért nem történt 
meg? Beszéltünk róla? Beszéltek róla. Ha ezt nem követi tett, akkor teljesen felesleges 



15 
 

beszélni róla. Tessék tudomásul venni, hogy itt is egészségügy folyik, ugyanúgy, mint az 
országban másutt is, és itt is előrelépések történnek. Köszönöm szépen. 

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

Toldi János, az Emberi Erőforrások Bizottsága elnöke, települési képviselő: 
Köszönöm. Tisztelt Polgármester Asszony! Március 15-éről szeretnék még beszélni. Nem 
az a baj, hogy alternatívát kiteszünk valahova 12 pontban, hanem az, hogy nem tiszteljük 
azt, hogy a városban alig létező igazai műemlék van, és annak kapujára teszünk ki olyan 
dolgot, amit majdnem politikai hirdetménynek is lehet nevezni. Ez az egyik gondom. A 
másik, tetszett Marosvári Attila képviselő társam azon hozzászólása, hogy igenis ott kell 
lenni. Az előző városvezetés használta a diákönkormányzat polgármester asszonyát annak 
idején az ünnepi beszéd tolmácsolására. Rendben van. De jelenleg a diákönkormányzat 
polgármestere a DK ifjúsági tagozatának az elnöke. A másik érdekesség, van egy létező 
ifjúsági klubunk, akinek vezetője a DK városi elnöke. Ha visszamegyünk még tovább, és 
valamikor másod nevek mellett, akár Kormány Gábor nevét említem, akár Varga Zoltán 
nevét említem, a magyar szocialista pártifjúsági tagozatának voltak elnökei. Ezek mondták 
az ünnepi beszédet, majd jártak szalagavatókra, ahol a fiatalság politikai beszervezésével 
foglalkoztak. Köszönöm.  

Farkas Éva Erzsébet polgármester: Nagyon szépen köszönöm. Néhány mondatban 
azonban kell, hogy reagáljak, és most ellent kell, hogy mondjak képviselő társamnak, mert 
valóban az utóbbi években, ahogy említette Marosvári Attila képviselő úr, már 
intézményekből kértek fel eleve március 15-i műsornak a készítését, oktatási intézmények, 
elsősorban középiskolai oktatási intézményeknek, pedagógusai tantestületét kérték fel 
műsor összeállítására, illetve nyilván az intézmény tantestülete maga választhatta meg, 
hogy egy szónoki beszédet elmondhasson egyik diákjuk. Ez nyilván az intézmény 
tanulóinak is egyfajta megtiszteltetés volt ezeken az ünnepségeken, ettől függetlenül úgy 
gondolom, hogy az idei év mégis másabb jelleget, az egységre való törekvést mutatta. Dr. 
Török Miklós képviselő úré a szó.   

Dr. Török Miklós, települési képviselő: Köszönöm szépen a szót. Személyes érintettség 
okán szeretnék néhány szót mondani. Úgy gondolom, hogy nem voltunk kegyetlenek az 
épülettel, Luther Márton szöggel verte fel annak idején a 95 pontját a wartburgi vár 
kapujára, mi egy kis ragasztóval tettük ezt. Nem akartuk az épületet megrongálni és 
megszentségteleníteni. A másik dolog, tudomásom szerint a diákönkormányzat elnöke 
semmilyen kapcsolatban nem áll, semmilyen politikai jellegű ifjúsági szervezettel. A 
diákönkormányzat azért koszorúzott velünk, mert nem kaptak meghívást a városi 
ünnepségre tudomásom szerint, és azt szavazták meg, hogy akkor velünk fognak 
koszorúzni. 

Farkas Éva Erzsébet polgármester: Köszönöm szépen. Barna Gábor, a Kabinet Iroda 
vezetője kíván hozzászólni személyes érintettség jogán. 

Barna Gábor, a Kabinet Iroda vezetője: Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt 
Képviselők! A diákönkormányzat elnökét a Kabinet Iroda telefonon kereste meg, és kérte 
fel, hogy vegyen ő is részt a március 15-i ünnepségen, valamint a koszorúzásnak a 
hirdetése a Makói Hírekben is megjelent, tehát ezt visszautasítom, hogy nem lett volna 
megkeresve. Köszönöm szépen. 
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Farkas Éva Erzsébet polgármester: Nagyon szépen köszönöm. Úgy gondolom, hogy a 
napirendi pontok előtti felszólalást követően elkezdhetjük a tényleges munkát.  

1.napirend 
Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról  
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: A kiküldött tájékoztató anyagban betekintést 
nyerhettek képviselő társaim az elmúlt időszakra vonatkozó főbb tevékenységeimről. 
Kérdés, észrevétel van-e? Dr. Török Miklós képviselő úré a szó. 
 
Dr. Török Miklós települési képviselő: Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester 
Asszony! Tisztelt Képviselő-testület! Több alkalommal kaptunk már ilyen előterjesztést. 
Nekem az a véleményem, hogy egy polgármesternek a munkája tulajdonképpen a két 
testületi ülés között az egész városnak a képviselete. Ilyenkor születnek anyagi jellegű 
döntések, illetve olyan döntések, amelyeknek elég komoly kihatása van. Ezekben a 
tájékoztatókban általában ezeket nem találom meg. Nekem az a kérésem, hogy nem csak a 
protokolláris eseményeket kell ebben felsorolni, hanem ezeket a konkrét döntéseket is, 
amiket hozott polgármester asszony, hogy tudjunk róla, hogy mi történt. Március 13-án 
volt egy rendkívüli testületi ülés, délután fél 5-kor kaptam egy értesítést, hogy másnap 
reggel lesz testületi, illetve bizottsági ülés. Nem kaptam információt a témára 
vonatkozóan. Nem tartottam annyira fontosnak ezt, hogy 12 órán belül össze kell, hogy 
üljünk. Sajnos programom is volt, nem is tudtam megjelenni ezen. Én szeretnék 
tájokoztatást kérni, hogy ezen az ülésen mi volt, illetve azt kérdezem, hogy polgármester 
asszony itt volt az ülésen, mert nincsen benne a programjában. 

Farkas Éva Erzsébet polgármester: Természetesen ott voltam. 

Dr. Török Miklós települési képviselő: Köszönöm szépen.  

Farkas Éva Erzsébet polgármester: Nagyon szépen köszönöm. Döntésekre 
vonatkozóan a város vezetésével kapcsolatos döntésekre a makói választópolgárok 
ruháztak fel, természetesen a képviselő-testülettel együtt. Tájékoztató jellegű, akár 
pénzügyi, vagy más jellegű tájékoztatásra minden képviselő jogosult. Bármikor bejön a 
képviselő úr, akár hozzám, vagy akár az iroda vezetőségéhez, természetesen tájékoztatást 
tudunk adni. A rendkívüli testületi üléssel kapcsolatosan megkérném az Innovációs és 
Városfejlesztés Iroda vezetőjét, Darabos Orsolyát, hogy néhány mondatban tájékoztassa 
képviselő urat, illetve a tisztelt jelenlévőket. 

Darabos Orsolya, az Innovációs és Városfejlesztési Iroda vezetője: Köszönöm 
szépen. Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Képviselők! Tisztelt Megjelentek! A 
március 13-án sorra kerülő rendkívüli ülésnek a jelentősége abban rejlett, hogy egy 
pályázati kiírás született, amelyben felkérték Makó Város Önkormányzatát, hogy mint 
konzorciumi partner vegyen részt ebben a pályázatban, amelynek a beadási határideje 
március 16-a volt. Kérem képviselő urat, hogy amennyiben érdekli ennek a pályázatnak a 
részletes tartalmi eleme, akkor keressen meg minket, és mi szívesen tájékoztatjuk önt 
erről. Köszönöm. 
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Farkas Éva Erzsébet polgármester: Tájékoztatásul elmondanám elsősorban talán a 
televízió nézőinek, hogy rendkívüli testületi ülésre előző nap is összehívható a képviselő-
testület. Köszönöm szépen. Más kérdés, észrevétel van-e? 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

Farkas Éva Erzsébet polgármester: Kérem, szavazzunk a tájékoztatóról!   

A képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás 
mellett a következő határozatot hozza:  
 
74/2015. (III. 25.) MÖKT h. 
Tárgy: Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról  
 
 
 

H A T Á R O Z A T 
 
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Farkas Éva Erzsébet 
polgármester tájékoztatóját az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról és azt az 
elhangzott kiegészítésesekkel együtt elfogadja. 

Erről értesítést kap: 
- Makó város polgármestere 
- Makó város jegyzője 
 
Alpolgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról  
 

Farkas Éva Erzsébet polgármester: A tájékoztatót alpolgármester úr tevékenységéről a 
kiküldött anyagban a tisztelt képviselő-testület olvashatta, tanulmányozhatta. Kérdés, 
észrevétel van-e? Dr. Török Miklós képviselő úré a szó. 

Dr. Török Miklós, települési képviselő: Köszönöm szépen a szót. Az utolsó ponttal 
kapcsolatban szeretnék kérdezni alpolgármester úrtól. A járdaépítéssel kapcsolatban 
tárgyalt az Everling Kft.-vel. Azt szeretném megkérdezni, hogy a helyreállításokkal 
kapcsolatban milyen információt tud elmondani nekünk füvesítéssel kapcsolatos 
dolgokról. Nagyon sürgős lenne ezt végezni, mert az időjárás nagyon előrehaladt. 
Köszönöm szépen. 

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

Czirbus Gábor alpolgármester: Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Képviselő-
testület! Igen, a múlt héten megérkezett az Everling Kft. városunkba, és elkezdte a 
füvesítési munkálatokat. Egy középvezetővel tudtam tárgyalni, a Műszaki Csoport 
munkatársával együtt. Erre a hétre ígérkeztek a vezetők, hogy megbeszéljük a részleteket 
az elkövetkezendő 1-1,5 hónapra, úgyhogy várjuk a jelentkezésüket. Bízom benne, hogy 
csütörtök, pénteken ezeket a megbeszéléseket le tudjuk folytatni, és a parkosítás, füvesítés 
már elkezdődött. 
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Farkas Éva Erzsébet polgármester: Nagyon szépen köszönöm. Más kérdés, észrevétel? 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

Farkas Éva Erzsébet polgármester: Kérem, szavazzunk a tájékoztatóról!  
 
A képviselő-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozza:  
 
75/2015. (III. 25.) MÖKT h. 
Tárgy: Alpolgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról  
 
 

H A T Á R O Z A T 
 
 
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az előző ülés óta történt 
fontosabb tárgyalásokról szóló alpolgármesteri tájékoztatót és azt az elhangzott 
kiegészítésesekkel együtt elfogadja. 

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

2.napirend 
Beszámoló a Makói ENI személyes gondoskodást nyújtó ellátásokhoz kapcsolódó 
szakmai munkájáról és tájékoztató a gyermekvédelmi tevékenységéről 
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Jelen van körünkben a Makói Egyesített Népjóléti 
Intézmény vezetője. Nagy tisztelettel köszöntöm Tóthné Balázs Andreát. A tájékoztatót a 
kiküldött anyagban tanulmányozhatta a tisztelt képviselő-testület. Kérdés van-e? Toldi 
János képviselő úré a szó. 
 
Toldi János, az Emberi Erőforrások Bizottsága elnöke, települési képviselő: 
Köszönöm. Tisztelt Polgármester Asszony! Kedves Képviselő Társaim! Nálam elég nagy 
gond a hajléktalanok helyzete. A MÁV saját területével nem foglalkozva, szabad területek 
állnak rendelkezésre, amit ők használnak, és kellemetlen állapotokat okoznak a Bárányos 
soron. Áthidaló megoldást keressünk, hogy miképpen és hogyan tudunk ott normális 
körülményeket teremteni.  

Farkas Éva Erzsébet polgármester: Köszönöm szépen. Zeitler Ádám képviselő úré a 
szó. 

Zeitler Ádám, települési képviselő: Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselő-testület! 
Tisztelt Polgármester Asszony! Toldi János képviselő társamhoz szeretnék csatlakozni a 
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hajléktalankérdéssel kapcsolatban. Olyan jelzések érkeztek irányomba még korábban, 
hogy a nyilvános illemhelyet a téli hónapokban a hajléktalanok egy része esténként 
szállásként használta, úgyhogy csatlakozom az ő kéréséhez, hogy ez egy olyan probléma, 
amiről beszélnünk kell és megoldást kell találnunk rá. Köszönöm.  

Farkas Éva Erzsébet polgármester: Köszönöm szépen. Nem tudom, hogy esetleg 
intézményvezető asszony kíván-e néhány mondatban reagálni, és utána én is ezzel 
kapcsolatosan mondanék néhány mondatot.  

Tóthné Balázs Andrea, az Egyesített Népjóléti Intézmény vezetője: Tisztelt 
Polgármester Asszony! Tisztelt Képviselő-testület! Az intézményhez tartozik az éjjeli 
menedékhely, és a nappali melegedő. A nappali melegedő jelenleg 30 fő működési 
engedéllyel. Az éjjeli menedékhely 22 fővel. A krízis időszakban, ami novembertől március 
31-ig tart, krízisidőszak előtt is, után is összehívjuk az észlelési jelzőrendszert, és 
megpróbálunk megoldást keresni ezekre a problémákra. Jelenleg hetente kétszer 
munkatársaim a családsegítő szolgálat munkatársai a rendőrséggel közösen bejárást 
tartanak a város közigazgatási területén és felkérik az észlelt személyeket, hogy igénybe 
vehetik ezeket a szolgáltatásainkat. Volt, aki már élt vele, volt, aki nem. Az ellátottaink 
férfi személyekre van működési engedélyünk, tehát a hölgyeket sajnos tovább kell, hogy 
irányítsuk Szegedre, ahova el is szoktuk őket szállítani, ha ezt igénybe veszik. Az éjjeli 
menedékhelyünket maximálisan 22 fő kihasználja ebben az időszakban, és a nappali 
melegedő is maximális létszámmal működik. Köszönöm szépen. 

Farkas Éva Erzsébet polgármester: Köszönöm szépen. A hajléktalanok szálláshelyét 
illetően, az éjjeli menedékhellyel kapcsolatosan, amit intézményvezető asszony is itt 
említett, Makó Város Önkormányzata korábbi időszakban néhány hónappal ezelőtt már 
szinte az első intézkedési között készíttetett a felújítására, illetve működtetésére egy 
felmérést, egy hatástanulmányt, hogyha lehet így mondani. Valóban ez az épület 
működtetés szempontjából abszolút gazdaságtalan. Új helyszínt igyekszünk keresni a 
hajléktalanok elszállásolására. Köszönöm szépen. Kérdés van-e? 

Kérdés nem hangzott el. 

Farkas Éva Erzsébet polgármester: Kérem, szavazzunk a beszámolóról!  
 
A képviselő-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozza:  
 
76/2015. (III. 25.) MÖKT h. 
Tárgy: Beszámoló a Makói ENI személyes gondoskodást nyújtó ellátásokhoz kapcsolódó 
szakmai munkájáról és tájékoztató a gyermekvédelmi tevékenységéről 
 

H A T Á R O Z A T 
 
 
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Makói ENI személyes gondoskodást 
nyújtó ellátásokhoz kapcsolódó szakmai munkájáról szóló beszámolót és a 
gyermekvédelmi tevékenységről szóló tájékoztatót megtárgyalta és elfogadja. 
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Erről értesítést kap: 
- Makó város polgármestere 
- Makó város jegyzője 
- Polgármesteri Hivatal – Jegyzői Iroda 
 

3.napirend 
Tájékoztató a GDF SUEZ szolgáltatási tevékenységéről 
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! A GDF SUEZ 
előzetesen jelezte, hogy a testületi ülésen személyesen nem tud részt venni. Erről szóló 
értesítésében jelezte, hogy amennyiben a képviselő-testületi ülésen a működésükkel, 
szolgáltatásukkal, általuk alkalmazott gyakorlattal kapcsolatban kérdés merül fel, szíves 
rendelkezésünkre állnak a válasz írásban történő megküldésével. Amennyiben kérdés van, 
az a jegyzői irodában leadható írásban, melyek továbbításra kerülnek a cég részére írásos 
válaszadásban. A beszámolót magát a kiküldött anyagban olvashatta a tisztelt képviselő-
testület. Kérdés, észrevétel van-e? Toldi János képviselő úré a szó. 

Toldi János, az Emberi Erőforrások Bizottsága elnöke, települési képviselő: 
Köszönöm. Mélységes felháborodás a magam részéről, hogy nem tisztel meg bennünket, 
nem beszélve arról, hogy köztudomású, hogy az ügyfélfogadásnál nem az a hangnem és 
stílus uralkodik, amit egy ügyfél megérdemel. A térségi megbízott igazgató helyettesnek 
vagy a cég más képviselőjének meg kellett volna jelennie. Köszönöm szépen. 

Farkas Éva Erzsébet polgármester: Nagyon szépen köszönöm. Kovács Sándor 
képviselő úré a szó. 

Kovács Sándor, a Makovecz Imre Bizottság elnöke, települési képviselő: Köszönöm 
a szót. Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Képviselő-testület! Valóban én is 
sajnálatomat fejezem ki amiatt, hogy nem tudnak képviselőt küldeni a szolgáltató részéről.  

Farkas Éva Erzsébet polgármester: Dr. Hadik György képviselő úré a szó. 

Dr. Hadik György, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke, települési képviselő: 
Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt TV Nézők! Én úgy érzem, hogy a GDF SUEZ 
működésével kapcsolatban nincs minden rendben. Elég sok kérdést összeírtam, amit fel 
szerettem volna tenni a cég vezetőinek. Csatlakozom az előzőekben felszólalt képviselő 
társamhoz, javaslom az ülés napirendjéről a téma levételét, és egy következő alkalommal 
kitűzését. Megkérve és figyelmeztetve a vezetőket, hogy egy ilyen felkérésnek eleget 
szoktak tenni. Köszönöm. 

Farkas Éva Erzsébet polgármester: Nagyon szépen köszönöm. Én azt javaslom a 
tisztelt képviselő-testületnek, hogy a beszámolót a mai testületi ülésen ne fogadjuk el, és a 
következő alkalommal bekerül a testületi anyagba. Kérem szavazzunk a tájékoztatóról! 

A képviselő-testület 2 igen szavazattal, 7 ellenszavazattal és 3 tartózkodással a 
beszámolót elutasította.  
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4.napirend 
Tájékoztató az EDF-DÉMÁSZ Zrt. szolgáltatási tevékenységéről 
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! Az EDF Démász Zrt. 
képviselője a tegnapi napon írásban jelezte, hogy a testületi ülésen a cég személyesen nem 
tud részt venni. Amennyiben az EDF Démász Zrt. felé kérdés merülne fel, az előző 
napirendnél ismertettek szerint, kérem a jegyzői irodára azokat írásban eljuttatni. Azonban 
a napirend tárgyalásánál jelen van Puskás András, a Sistrade Kft. ügyvezetője, aki a 
lakossági szolgáltatásokkal kapcsolatban felmerülő kérdésekre tud válaszolni. A beszámoló 
anyagát megkapta a tisztelt képviselő-testület. Kérdés, észrevétel van-e? Kovács Sándor 
képviselő úr, parancsoljon. 
  
Kovács Sándor, a Makovecz Imre Bizottság elnöke, települési képviselő: Tisztelt 
Képviselő-testület! Volt egy villámlás a Gárdonyi Géza utcán, ahol tönkrementek 
elektromos készülékek. A Démász szerelői kijöttek, megnézték az utcán levő oszlopot, 
egy földelés meg volt szakadva, amire azt mondták, hogy ez így jó. Nem nyúltak hozzá, 
nem csináltak semmit, a lakók ezzel nincsenek megelégedve. Ezt én jeleztem a bizottsági 
ülésen az akkor ott levő képviselőnek, aki ígéretet tett, hogy majd itt a testületi ülésen erre 
válaszol. Azután az is kiderült, hogy ami gyakori, ami szinte minden utcát érint a városban 
hellyel-közzel, közvilágítás problémája. A közvilágítással kapcsolatos bejelentésekről 
szerintem a Makói Hírekben állandóan közzé kell tenni, hogy hol lehet bejelenteni a 
közvilágítási hibákat, hogy a lakók is eleget tudjanak ennek tenni. A magam részéről 
tettem bejelentést egyszer Móricz Zsigmond utca 7-9 szám alatti hibával kapcsolatban. Az 
ügyfélszolgálatnál felvették a problémát, azt mondták, hogy intézkednek. Én teljesen 
megnyugodtam, hogy ez el van intézve, miután 3 héttel ez után megállít ismét egy arra 
lakó, hogy nem történt semmi. Akkor újra felhívtam az ügyfélszolgálatot, és kértem az 
igazgató úr telefonszámát, majd azt mondták, hogy intézni fogják. Igazgató úr aznap 
délután felhívott, hogy elnézést kért, azt mondta, a holnapi napon meg fogják csinálni a 
közvilágítást. Leellenőriztem, ott volt s szerelő másnap reggel a szerelőautó 8 órakor, 
megcsinálták. De legyen ez egyszerűbb, hogy ne egy igazgatónak kelljen egy utcában egy 
közvilágítási lámpának a javítása ügyében eljárni. Én azt kérném az önkormányzattól, hogy 
azzal a szolgáltatóval, aki a közvilágítási javításokat végzi, egy kicsit szigorúbb fellépést, 
követelményrendszert, hogy minél hamarabb javítsák ki a közvilágítás hibáit. Köszönöm 
szépen. 
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Nagyon szépen köszönöm az észrevételt. Gáspár 
Sándor képviselő úré a szó. 
 
Gáspár Sándor, települési képviselő: Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Képviselő 
Társaim! Kapcsolódnék Kovács Sándor képviselő társamhoz, ugyanis a bizottsági ülésen 
már elmondtam, hogy a Démászé a szakaszolás. Egyedi közvilágítási lámpa, ha nem 
világít, az tartozik a lakosság felé bejelentéssel. Tehát a szakaszolás, ha például egyik 
utcától a másikutcáig nem világít a közvilágítás, az a Démászé, de ha egy sarkon nem 
világít a közvilágítás, az az ottaniak, vagy aki észreveszi, annak a bejelentési kötelessége. 
Azt szeretném kérni, hogy a makói újságban, bizottsági ülésen is kértem, hogy a 
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telefonszám jelenjen meg. A makói újságot megkaptam, telefonszám nincs benne. Ezt is 
tegyék közzé a makói lakosságnak, hogy csak egyedi közvilágítási lámpa, ha nem ég, akkor 
a mi kötelességünk az, hogy bejelentsük.  A szakasz a Démászé. Köszönöm 

Farkas Éva Erzsébet polgármester: Nagyon szépen köszönöm. Természetesen 
igyekszünk a teljes körű tájékoztatást minden formában a makói lakosok felé biztosítani, 
és ebben az esetben is igyekszünk majd. Toldi János képviselő úré a szó. 

Toldi János, az Emberi Erőforrások Bizottsága elnöke, települési képviselő: 
Köszönöm szépen polgármester asszony. Bizottsági ülésen akkor a Démász képviselője 
megjelent, ígérvény volt a Démász részéről, hogy eljönnek, és most a mai napon 
válaszolnak az ott feltett kérdésekre. Mivel az ő épületükbe sikerült egyesíteni a Démászt 
és a gázszolgáltatót, méltatlan az ügyfelekhez az a fogadórész, és mellékhelyiség hiány, ami 
ott uralkodik. Nem beszélve arról, a kis előtérre, amibe 15 ember is behúzódik, ugyanis 
egy bejárat, egy várakozóhelyiség van, és 2 irodába mennek be, a kávézási szünet 
felemészti az emberek idegrendszerét, mert 10-20 perces nyitáskéséssel indulunk. Én ezt 
sem ajánlom elfogadni. Köszönöm szépen 

Farkas Éva Erzsébet polgármester: Köszönöm szépen. Itt van körünkben Puskás 
András, a lakossági szolgáltatásokkal kapcsolatban felmerülő kérdésekre tud válaszolni. És 
megkérném, hogy néhány mondatban legyen kedves reagálni a mikrofon előtt. 

Puskás András, a Sistrade Kft. ügyvezetője: Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt 
Képviselők! Tisztelt Megjelentek! Mi 8 hónapja végezzük konzorcziumi formában a Polar 
Studio Kft.-vel közösen a közvilágítás üzemeltetését, és karbantartását. Ez alatt az idő alatt 
néhány apró tapasztalatra azért sikerült szert tennünk. Hadd ismertessek önökkel, mielőtt 
rátérnék a valós kérdésekre, néhány apró statisztikai adatot, mert az általában mindig 
többet szokott mondani, mint hogyha körbe leírjuk a dolgokat. Ez alatt a 8 hónap alatt 
270 db hibabejelentést kaptunk a városból, ezeknek a kijavítása július 1-je és február 28-a 
között megtörtént, és ugyanezen időszak alatt a hibák kijavításra, illetőleg felderítésére 32 
alkalommal jártak a képviselőink és szerelőink itt a városban. A kérdések kapcsán azt el 
kell mondanom, hogy mi, mind telefonon, mind pedig internet alapon elérhetővé tettük a 
bejelentéseket. Szeretnénk szorgalmazni a www.kovika.hu, vagy www.kozvilhiba.hu 
címeken történő hibabejelentést, ami a lakosság és az önkormányzat részére is nyitva áll. 
Ezt azért szorgalmazzuk a telefonos bejelentésekkel szemben, mert itt írásbeli nyoma 
marad annak a bejelentésnek, ami megtörtént. Úgy gondolom, hogy a telefonos bejelentés 
mellett ma már az internetes elérés szinte ugyanolyan elterjedt, mintha bármilyen más 
eszközt vennénk igénybe. Az, hogy ezt milyen módon propagálják a városban, abban mi 
természetesen partnerek vagyunk, és a segítségükre tudunk lenni, hogy ennek az 
elérhetőségét, és a kezelhetőségét minél könnyebben, és jobban tudjuk megtenni. Ez azért 
jobb, mert itt az önkormányzat a saját felületén keresztül is ellenőrizheti a bejelentéseket, 
az elvégzett javításokat, illetőleg az EDF Démász felé történő tovább jelentéseket, 
amelyek nem a mi hatáskörünkbe tartozó hibákról szól. Időszakról időszakra statisztikát 
tud megtekinteni, meg tudja nézni, hogy a mi tevékenységünk az milyen gyorsan, milyen 
szakszerűen történt meg, és ezt időről időre, több havi, vagy éves szinten meg tudja tenni. 
HA még esetleg van kérdésük, akkor szívesen állok rendelkezésükre.  

Farkas Éva Erzsébet polgármester: Köszönöm szépen. Az önkormányzat részéről 
annyiban tudunk segíteni, és ígéretet tenni ezzel kapcsolatban, hogy a hibajelentéseket, 
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illetve azokat az elérhetőségeket, ahol a makói lakosok ezeket a hibabejelentéseket 
kezdeményezhetik, mind az áprilisban induló honlapunkon, városi önkormányzati 
honlapon, illetve az április 3-án legközelebb megjelenő Makói Hírekben tudomásul 
tesszük. Más kérdés, észrevétel van-e? 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

Farkas Éva Erzsébet polgármester: Kérem, szavazzunk a tájékoztatóról!  
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 2 ellenszavazat és 2 tartózkodás mellett a 
következő határozatot hozza:  
 
77/2015. (III. 25.) MÖKT h. 
Tárgy: Tájékoztató az EDF-DÉMÁSZ Zrt. szolgáltatási tevékenységéről 
 
 

H A T Á R O Z A T 
 
 
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete az EDF-DÉMÁSZ Zrt. szolgáltatási 
tevékenységéről szóló tájékoztatót megtárgyalta és elfogadja. 

 

Erről értesítést kap: 
- Makó város polgármestere 
- Makó város jegyzője 
- EDF-Démász 6724Szeged, Kossuth Lajos sgt. 64-66.  
- Polgármesteri Hivatal – Jegyzői Iroda 
 
 
Dr. Hadik György települési képviselő nem szavazott.  
 
 
5.napirend 
Előterjesztések, rendelettervezetek  
 
1.sz. előterjesztés 
A családi események megrendezésének térítési díjáról valamint az anyakönyvi 
események engedélyezésének szabályairól és szolgáltatási díjairól szóló 
önkormányzati rendelet megalkotása 
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! Az anyakönyvi eljárásról 
szóló 2011. január 1-jén hatályba lépett 2010. évi I. törvény felhatalmazza a helyi 
önkormányzatokat, hogy szabályozzák a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn 
kívüli házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének, engedélyezésének helyi 
szabályait és díjait. Makó városa jelenleg ilyen rendelettel nem rendelkezik, de a helyi 
igények szükségessé teszik ennek megalkotását, melyre a melléklet szerinti tartalommal 
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teszek javaslatot. A javaslatot olvashatta a tisztelt képviselő-testület a kiküldött 
előterjesztésben. A kérdések előtt felkérném a hatósági csoport vezetőjét, dr. Ákosi 
Ádámot, hogy néhány mondatban tájékoztassa erről a jelenlévőket, illetve a tisztelt 
televíziónézőket.  
 
Dr. Ákosi Ádám, a Hatósági Csoport vezetője: Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt 
Képviselő-testület! A rendelet megalkotására azért van szükség, mivel az 
anyakönyvvezetőket a választások szerint a szombaton végzett házasságkötések 
alkalmával teljesített túlmunkáért szabadság, vagy ennek megváltását díjazás illet meg. A 
szabadság kiadására az önkormányzatnak nincs lehetősége, az anyakönyvvezetőket terhelő 
munkateher miatt, ezért ennek a díjazását ezzel a rendelettel oldanánk meg. 3 féle díjazást 
állapítottunk meg azon kívül, hogy munkaidőben csütörtökönként házasságkötések 
ingyenesen megtarthatók. Tehát a hivatali munkaidőn kívül hivatali helyiségben megkötött 
házasságok és bejegyzett élettársi kapcsolatok esetében a szolgáltatás díja 10.000 Ft lenne, 
a hivatali munkaidőn és hivatali helyiségen kívül megkötött házasságok és élettársi 
kapcsolatok esetén a szolgáltatás díja 25.000 Ft, a további családi események, névadó és 
házassági évforduló díja 8000 Ft. Ezen összegek meghatározásánál figyelembe vettük az 
anyakönyvvezetők illetve a segítők díjazását, hogy ebből kifizethető legyen, illetve az 
ezeket terhelő közterheket, és így állapítottuk meg a díjazást, ami véleményünk szerint a 
környező településeket is figyelembe véve egy alacsony díjazásnak számít.  
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Nagyon szépen köszönöm. Dr. Török Miklós 
képviselő úré a szó. 
 
Dr. Török Miklós, települési képviselő: Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt 
Képviselő-testület! Én meg szeretném köszönni, hogy egy korábban általam felvetett 
problémát kezeltek ezzel a rendelettel. Névadókat újra lehet tartani a városházán. Még 
egyszer köszönöm. 
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Nagyon szépen köszönöm. Igazából nem képviselő 
úrnak a felvetése kapcsán hoztuk ezt a rendeletet a névadó ünnepséget illetőn sem, hanem 
lakossági kérelmek, lakossági fórumokon, illetve polgármesteri fogadóórákon többen 
kerestek meg ezzel kapcsolatban, és a hatósági csoport által elkészített munkának 
köszönhetően megszületett ez a rendelet. Weszelyné Véghseő Henriett Mária képviselő 
asszonyé a szó. 
 
Weszelyné Véghseő Henriett Mária, települési képviselő: Tisztelt Polgármester 
Asszony! Tisztelt Képviselő-testület! Én is örülök ennek az indítványnak, illetve azt 
szeretném, ha a nézők számára nyilvánvalóvá tennénk egy kérdést, mert hozzám is 
érkezett több megkeresés. A Zenepavilonban is lehet majd esküvőket tartani, illetve más 
vendéglátó egységekben. A bejelentés melyik csoporthoz kerül? Erről szeretnék 
információt kapni. Köszönöm szépen. 
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Nagyon szépen köszönöm. Természetesen meg 
kellett, hogy előzze a rendeletnek az elfogadása, ezt követően pedig azokon a helyeken, 
akár weboldalon, illetve újságban is meg tudjuk jelentetni az ezzel kapcsolatos 
tájékoztatást. Valóban a zenepavilonra is nagy igény volt, mint helyszín. Többen kerestek 
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fel fiatal házasulandó párok, hogy szeretnének ilyen szép helyszínen házasságot kötni, és a 
városnak erre ilyen adottsága van, természetesen nem zárkóztunk ez elől sem el, ezért 
jelenik meg most helyszínként, házasságkötési helyszínként a zenepavilon. Köszönöm 
szépen. Dr. Bálint-Hankóczy Beatrix jegyző asszonyé a szó. 
 
Dr. Bálint-Hankóczy Beatrix jegyző: Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt 
Képviselő-testület! Képviselő asszony felvetésére szeretnék reagálni, hogy ilyen esetekben 
egyedi kérelmet kell benyújtani Makó Város jegyzőjének és minden egyes kérelmet 
megvizsgálunk, és úgy döntünk arról, hogy engedélyezzük-e a külső helyszínen való 
szertartást. Köszönöm szépen. 
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Természetesen kedvező elbírálásúak lesznek 
többségében ezek a kérelmek, mert örülünk annak, hogyha minél többen házasodnak 
össze Makó városában, és legfőképpen majd annak, hogyha itt is telepszenek le, és 
családot itt alapítanak a fiatalok. Nagyon szépen köszönöm. Van-e más kérdés, észrevétel? 
 
Kérdés, észrevétel nem hangzott el. 
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Kérem, szavazzunk a rendeletről!  
 
A képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
következő rendeletet alkotja:  

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
7/2015. (III.26.) önkormányzati rendelete 

a családi események megrendezésének térítési díjáról valamint az anyakönyvi 
események engedélyezésének szabályairól és szolgáltatási díjairól 

 
Dr. Sánta Sándor települési képviselő nem szavazott.  
 
2.sz. előterjesztés 
A személyes gondoskodást nyújtó  szociális ellátásokról szóló helyi rendelet  
módosítása 
 

Farkas Éva Erzsébet polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! A térítési díj a 
szolgáltatási önköltség és a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított 
támogatás egy főre jutó összegének különbözete. Az önköltségi adatok alapján a 
rendelettervezetben szereplő térítési díjakra tett javaslatot a Makói Egyesített Népjóléti 
Intézmény. Az idén a legnagyobb emelés 3%, mely az ebéd díjában jelentkezik. Kérdés, 
észrevétel van-e? 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

Farkas Éva Erzsébet polgármester: Kérem, szavazzunk a rendeletről!  
 
A képviselő-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
következő rendeletet alkotja:  
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Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
8/2015.(III.26.) önkormányzati rendelete 

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló  
33/2011.(VIII.25.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 
 
 
3.sz. előterjesztés 
Makó város intézményi beszerzéseinek és közbeszerzéseink helyben 
központosításáról szóló önkormányzati rendelet módosítása 

Farkas Éva Erzsébet polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! 2010. január 1-jétől 
működik ez a rendszer, valamennyi, vagy az intézmények túlnyomó többségénél 
előforduló standardizálható, nem egyedi áruk és szolgáltatások kerülnek beszerzésre a 
rendszeren keresztül. például tisztítószer és vegyi áru, irodaszer, nyomtatvány, 
 gépjárművek. A központosított közbeszerzés rendszere egy, még nagyobb 
intézményhálózat beszerzési igényeire épült. Az évek folyamán az önkormányzati és 
közoktatási - közművelődési rendszer átalakításának a köszönhetően több iskola és óvoda 
került állami illetve egyházi fenntartásba, a központi konyha üzemeltetése kikerült a Makói 
Városgazdálkodási Nonprofit Kft. tevékenységi köréből. Elmondhatjuk, hogy jelenleg a 
rendszer diszfunkcionálisan működik. Ez felveti az egész központosított beszerzési 
rendszer felülvizsgálatát, tárgykörének átgondolását, akként, hogy a központosított 
közbeszerzés tárgyi hatálya alá kizárólag az energiahordozók, illetve a távközlési 
szolgáltatások tartoznának. Kérdés, észrevétel van-e? Dr. Török Miklós képviselő úré a 
szó. 

Dr. Török Miklós, települési képviselő: Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester 
Asszony! Tisztelt Képviselő-testület! Amikor a 2014-es beszámolót elfogadtuk, akkor én 
nem emlékszem rá, hogy a bizottság tett volna olyan bejegyzést ebben a beszámolójában, 
hogy diszfunkcionálisan működik ez a rendszer. Szóban elhangzottak ilyen dolgok, de én 
úgy gondolom, hogy a közbeszerzés egy olyan része a demokratikus működésnek, ami 
gyakorlatilag az átláthatóságot szolgálja. Én fenntartanám továbbra is azt a rendszert, hogy 
bizony ezeket az apróságokat is úgy szerezzük be, ahogy az illik. Köszönöm szépen. 

Farkas Éva Erzsébet polgármester: Köszönöm szépen a hozzászólást. Az átláthatóság 
természetesen továbbra is fennmarad tisztelt képviselő úr. Más kérdés, észrevétel? 
 
Kérdés észrevétel nem hangzott el. 
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Kérem, szavazzunk a rendeletről!  
 

A képviselő-testület 11 igen szavazattal, tartózkodás nélkül és 1 ellenszavazat 
mellett a következő rendeletet alkotja:  
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Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
9/2015. (III.26.) önkormányzati rendelete 

Makó város intézményi beszerzéseinek és közbeszerzéseinek helyben 
központosításáról szóló 54/2011 (XII.15.) önkormányzati rendelete módosításáról 

 
 
4.sz. előterjesztés 
A közterület használatról és a  közterület-használati díjról szóló helyi rendelet 
módosítása 
 

Farkas Éva Erzsébet polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! A Csanád vezér tér 
felújítása kapcsán a pályázatban megkapott 90%-os támogatás feltétele volt, hogy a 
felújítással érintett területeket nem lehet jövedelemtermelő vállalkozási céllal felhasználni, 
így azokra nem lehet az Önkormányzatnak bevételt jelentő közterület-használati engedélyt 
kiadni. A Csanád vezér téren több vendéglátó egység is működik, közöttük a Glorius 
Hotel, akik a nyári időszakban teraszt kívánnak üzemeltetni. Azért, hogy ezen teraszokra a 
közterület-használati engedélyt ingyenesen lehessen megadni, a rendelet módosítása 
szükséges úgy, hogy a pályázattal érintett területekre nem kell közterület-használati díjat 
fizetni a pályázat fenntartási idejének végéig, 2018. 06. 13. napjáig. 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! Egy javaslatom lenne. Ha már nem lehet pénzt 
szedni ezért a bérletért, akkor azt javaslom, hogy nyilván szerződéseket kell erre kötni, 
hogy mégis használhassák ezeket a területeket, valamilyen természetbeni plusz vállalását 
írjuk elő ezeknek a cégeknek. Akár úgy, hogy nagyobb területen tartanak rendet, vagy 
esetleg virágosítanak. Valami hasonlóra gondolok. Egy ilyen előrevivő javaslatom lenne. 
Köszönöm. 
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Köszönöm szépen. Más kérdés, észrevétel van-e? 
 
Kérdés, észrevétel nem hangzott el. 
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Kérem, szavazzunk a rendeletről!  
 
A képviselő-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
következő rendeletet alkotja:  

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
10/2015. (III.26.) önkormányzati rendelete 

a közterület használatáról és a közterület-használati díjról szóló 40/1995. (X.26.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
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5.sz. előterjesztés 
A talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendelet módosítása 

Farkas Éva Erzsébet polgármester: A környezetterhelési díjról szóló törvény a 
szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díj megállapítását írja le, szabályozási 
eseteit pedig a települési önkormányzat rendeletben állapítja meg. A talajterhelési díj 
mértéke: Az egységdíj 1.200.-Ft/m3, mely Makó esetében 1,5-ös területérzékenységi 
szorzóval módosulva 1.800 FT/m3. A kedvezmények, mentességek körét önkormányzati 
rendeletben kell szabályozni. A talajterhelési díj kivetését az indokolta, hogy a helyi 
lakosok minél nagyobb számban kössenek rá a rendelkezésre álló közcsatornára. Makón a 
csatornázás több fázisban valósult meg,  így 2014. évre vonatkozóan nem lennének 
egységes időponttól a talajterhelési díj megfizetésére vonatkozó kötelezettségek. A 
 rendelet szerint a ténylegesen díjfizetési kötelezettséggel terhelt első év 2015. lenne, 
amelyből első alkalommal 2016-ban származna bevétel, és azokat a lakosokat érintené az 
év elejétől egységesen, akik ebben az évben a rendelkezésre álló csatornára nem kötnek rá. 
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 polgármester 
hivatalnak, hogy mérjék fel azt, hogy hányan szociális okokból nem tudtak rákötni a 
csatornahálózatra, és valamilyen megoldást próbáljuk arra találni, hogy ezeknek az 
embereknek a csatornára való bekötését, a házaknak a csatornához való bekötését 
valamiképpen meg tudjuk oldani. Hogyha még ezeket terheljük egy talajterhelési díjjal is a 
jövő évben, akkor még jobban fokozzuk az eladósodottságukat. Szerintem ezt az idén 
meg kellene csinálni. Köszönöm szépen. 
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Köszönöm szépen. Természetesen felmérések 
történtek ezzel kapcsolatban, és ennek a rendeletnek pont ez a lényege, hogy talajterhelési 
díj nem kerülne most a lakosokra. Ezzel kapcsolatosan megkérném a hivatal részéről Siket 
Tibort, hogy legyen kedves néhány mondatot mondani ezzel kapcsolatban. 
 
Siket Tibor, a Műszaki Csoport munkatársa: Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt 
Képviselő-testület! A rendelettervezet tartalmaz egy statisztikát a bekötések számáról, 
amiből látszik valóban, hogy vannak olyan városrészek ahol a legnagyobb a lemaradást. 
Pont ezt a célt szolgálja ez a tervezet, hogy ne legyen nagyobb szankciója ezeknek az 
elmaradottabb részeknek. A mostani tervezet szerint 2016-ban történik az első fizetési 
kötelezettség, illetve a rendelet tartalmaz egy olyat is, hogyha valaki beköti, abban az 
évben mentesül a fizetési kötelezettség alól. Tehát így a szociális szempontok is, és a 
törvényi előírások is figyelembe vannak véve a rendelettervezetben. 
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Köszönöm szépen. Dr. Török Miklós képviselő úré 
a szó. 
 
Dr. Török Miklós, települési képviselő: Köszönöm a választ. Én is elolvastam, hogy 
80%-os a bekötöttség. Azt szeretném kérni az önkormányzattól, hogy próbáljuk meg 
elősegíteni ezeket a bekötéseket. Az a 20% még fent van és legtöbbjüknek valószínűleg 
azért lehet ez fenn, mert nincsen rávalójuk, amiből be tudnák kötni. Akár még azt is meg 
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lehetne vizsgálni, hogy az önkormányzat fejlesztési forrásaiból is erre fordítani. Esetleg 
úgy, hogy a házra egy jelzálogjogot bejegyeztetve csináltassuk meg ezt a bekötést. 
Köszönöm. 
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Én úgy gondolom, hogy a bekötéseket pont ezzel a 
rendelettel fogjuk támogatni, hiszen ebben az évben még lehetőség lesz ennek a díjnak az 
elengedésével, hogy még többen fogják bekötni. Köszönöm szépen. Más kérdés, 
észrevétel van-e? 
 
Kérdés, észrevétel nem hangzott el. 
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Kérem, szavazzunk a rendeletről!  
 
A képviselő-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
következő rendeletet alkotja:  

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
11/2015. (III.26.) önkormányzati rendelete  

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
talajterhelési díjról szóló 31/2013.(XI.28.) önkormányzati rendeletének 

módosításáról 
 
6.sz. előterjesztés 
Munkaterv módosítás 

Farkas Éva Erzsébet polgármester:  A Képviselő-testület 2015. évi munkaterve alapján 
a márciusi rendes ülés 2. napirendi pontja: Makó Város Önkormányzata 2014-2019. évi 
Gazdasági és Munkaprogramja. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 116. 
§ (5) alapján: A gazdasági programot, fejlesztési tervet a képviselő-testület az alakuló ülését 
követő hat hónapon belül fogadja el. Az alakuló ülés 2014. október 23-án történt meg, 
mint azt már korábban említettem, így a gazdasági program elfogadására 2015. április 23. 
napjáig van lehetőség. Tekintettel arra, hogy a 2014-2020 között települési 
önkormányzatok és intézményeik számára rendelkezésre álló egyéb Európai Uniós 
forrásokról Makó Város Önkormányzata még konkrét tudomással nem bír, azonban 
ezek ismerete jelentősen befolyásolhatja az önkormányzat Gazdasági Programjában 
meghatározott irányelvek és célok megvalósításának módszerét, éppen ezért javaslom, 
mint ahogy a napirendi pontok előtti felszólalásban is említettem, hogy ezt a napirendi 
pontot április hónapra tegyük át. Kérdés van-e?  Dr. Török Miklós képviselő úré a szó. 
 
Dr. Török Miklós, települési képviselő: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Képviselő-
testület! Tisztelt Polgármester Asszony! 3 dolgot emelnék ki, amit nem szabadna kihagyni 
ebből a tervből. Mind a 3 dolog olyan, amire ígérvénye van a városnak, ugyanis Lázár 
János országgyűlési képviselő is, illetve miniszter úr ezt megígérte, ha jól tudom a 
Koronának a nagytermében a vállalkozók előtt. Az egyik az a várost nyugatról elkerülő 
útszakasz. Ezt mindenképpen bele kellene venni. Azután a Makovecz könyvtár, amire úgy 
tudom, hogy az önök választási programjában is ígéret van, tehát ez a 2., illetve a fürdőnek 
a bővítése. Olyan információm van, hogy a fürdő bővítésével kapcsolatban kiviteli tervek 
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készen állnak, és ezeket meg is kapta akkori államtitkár úr, miniszter úr, és vissza is 
igazolták, hogy ezek beérkeztek ezek a tervek. Tehát ezzel lehetne már gyorsan haladni, 
mert olyan tervek vannak, amik készen állnak. Köszönöm szépen. 

Farkas Éva Erzsébet polgármester:  Tisztelt Képviselő Úr! Mi nagyon gyorsan 
haladnánk természetesen, és ebben az ön segítségét is természetesen támogató jelleggel 
vesszük, de mivel engedélyes tervek nagyon sok esetben, mint ezt már a korábbi testületi 
ülésen elmondtuk, nincsenek. Ezek vannak most folyamatban. Ezt a napirendi pontok 
előtti felszólalásokban említettem. Van-e még más kérdés, észrevétel ezzel kapcsolatban? 

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:  

78/2015. (III.25.) 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 áprilisi ülésének napirendjei közé felveszi:  
 
5. Makó Város Önkormányzata 2014-2019. évi Gazdasági és Munkaprogramja. 
 
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 Kabinet Iroda 
- Irattár 
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7.sz. előterjesztés 
Civil szervezetek önkormányzati támogatása 
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! A közjó előmozdítása 
érdekében támogatni kívánom képviselő-testülettel együtt a helyi civil szervezetek 
munkáját a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló szabályzat elfogadásával 
és a pályázati felhívás közzétételével a következők szerint. A pályázat célja, amelyet a civil 
szervezetek, illetve egyesületeknek a vezetői számára már tájékoztató jelleggel 
bemutattunk, de most természetesen a tisztelt képviselő-testületnek is, illetve a 
jelenlévőknek, televízió hallgatóknak ismételten elmondjuk. A pályázat célja tehát a makói 
székhelyű szervezetek, alapítványok, közalapítványok, egyesületek támogatása, amelyeket a 
bíróság nyilvántartásba vett, működésük a jogszabályi előírásoknak megfelelő és 
folyamatos, továbbá az alapító okiratukban/alapszabályukban szereplő tevékenységüket 
Makón ténylegesen folytatják. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázati téma rövid 
összegzését. A pályázatok beadási határideje: 2015. április 15. A pályázatot adatlapon kell 
benyújtani, mely átvehető a Polgármesteri Hivatal Kabinet Irodájában, illetve letölthető a 
város honlapjáról. Egy pályázó maximálisan 250.000 Ft támogatási igényt nyújthat be. A 
pályázat részletes feltételeit a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló 
szabályzat tartalmazza. A határozati javaslatot a civil szervezetek vezetőivel is ismertettük. 
Kérdés, észrevétel van-e?  

Kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

Farkas Éva Erzsébet polgármester: Kérem, szavazzunk az 1.számú a határozati 
javaslatról!  

A képviselő-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozza:  

79/2015. (III.25.) MÖKT h. 
Tárgy: Makó Város Önkormányzata civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló 
szabályzat elfogadása 
 

H A T Á R O Z A T 

 

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elfogadja jelen 
határozat mellékletét képező Makó Város Önkormányzata civil szervezetek 
önkormányzati támogatásáról szóló szabályzatát. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
Erről értesítést kapnak:  
- Makó város polgármestere 
- Makó város jegyzője 
- Polgármesteri Hivatal Kabinet Iroda 
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- Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda 
- Irattár 
 

Farkas Éva Erzsébet polgármester: Kérem, szavazzunk a 2.számú a határozati 
javaslatról!  

A képviselő-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozza:  

80/2015. (III.25.) MÖKT h. 
Tárgy: Makó Város Önkormányzata civil szervezetek 2015. évi önkormányzati 
támogatására vonatkozó pályázat kiírása 
 

H A T Á R O Z A T 

 
1. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Makó Város 
Önkormányzata civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló szabályzata alapján 
2015. évre kiírja a civil szervezetek önkormányzati támogatására szóló pályázatát jelen 
határozat mellékletét képező pályázati felhívás alapján. 
2. A támogatás fedezetét Makó Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről, 
módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 2/2015. (II.12.) önkormányzati 
rendeletének Makó Város Önkormányzata alapítványok, társadalmi és egyéb szervek, 
szervezetek 2015. évi támogatásának előirányzata című 9. melléklet 9. sorából biztosítja.  
3. A Képviselő-testület felkéri Makó város jegyzőjét, hogy a pályázati felhívás 
nyilvánosságra hozásáról Makó Város Önkormányzata civil szervezetek önkormányzati 
támogatásáról szóló szabályzatának megfelelően gondoskodjék.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester, jegyző 
 
Erről értesítést kapnak:  
- Makó város polgármestere 
- Makó város jegyzője 
- Polgármesteri Hivatal Kabinet Iroda 
- Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda 
- Irattár 
 
7/A.sz. előterjesztés 
Családbarát munkahelyek kialakítása és fejlesztése pályázat 

Farkas Éva Erzsébet polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! Az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma megbízásából a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet „Családbarát 
munkahely kialakítás és fejlesztése” címmel pályázati felhívást jelentetett meg. A pályázat 
célja olyan családbarát munkahelyek kialakítását és fejlesztését megvalósító munkahelyi 
családbarát programok támogatása, melyek elősegítik a munka és magánélet 
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összeegyeztetését, a családi, magánéleti és munkahelyi kötelezettségek összehangolását. A 
pályázat keretében az önkormányzat által kinevezett humánpolitikai munkatárs elkészít 
egy családbarát intézkedési tervet, amely segít a munka és a magánélet összehangolásához 
szükséges intézkedések bevezetésében. A rendelkezésre álló keret a pályázatban 50 millió 
Ft, maximális támogatási keret 3 millió Ft, kért támogatás jelen esetben 3 millió Ft, 
támogatási intenzitás 100%-os és a pályázat benyújtásának határideje 2015. március 31-e. 
A projekt támogatási időszaka pedig 2015. május 15. – 2016.április 30. közötti időszak. A 
pályázat benyújtásának feltétele 5000 Ft pályázati díj megfizetése, amelyet a Makó Város 
Önkormányzata önerőként a 2015. évi költségvetésből biztosít a kabinet iroda dologi 
kiadások 37. sorának terhére. Kérdés, észrevétel van-e? Dr. Török Miklós képviselő úré a 
szó. 

Dr. Török Miklós, települési képviselő: Köszönöm szépen. Tisztelt Polgármester 
Asszony! Tisztelt Képviselő-testület! Ez a Polgármesteri Hivatalra vonatkozna ez a 
családbarát munkahely kialakítás, vagy ez más intézményre? 

Farkas Éva Erzsébet polgármester: Megkérném az innovációs és városfejlesztési iroda 
vezetőjét, Darabos Orsolyát, válaszoljon a feltett kérdésre.  

Darabos Orsolya, az Innovációs és Városfejlesztési Iroda vezetője: Tisztelt 
Polgármester Asszony! Tisztelt Képviselők! Ez a pályázat, ami most hallottak, a Makói 
Polgármesteri Hivatalra szól, de tudomásunk van arról, hogy a MENI is tervezi ennek a 
pályázatnak a benyújtását. 

Farkas Éva Erzsébet polgármester: Így van. Köszönjük szépen. Igen, a MENI 
intézményvezetője is megkeresett ezzel a pályázattal kapcsolatosan, és természetesen 
engedélyeztük. Köszönöm szépen. Más 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:  

81/2015. (III.25.) MÖKT h. 
Tárgy: Családbarát munkahelyek kialakítása és fejlesztése pályázat 

 

H A T Á R O Z A T 

 

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy pályázatot nyújt be a 
Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet által "Családbarát munkahely kialakítása 
és fejlesztése "címen megjelent pályázati kiírásra.  
A Képviselő-testület a pályázat benyújtásához szükséges költségek fedezetét a 2015. évi 
költségvetéséből biztosítja, a Dologi kiadások, Kabinet Iroda 37. sorának terhére. 
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A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert minden szükséges intézkedés 
megtételére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
Erről értesítést kap: 
- Makó város polgármestere 
- Makó város jegyzője 
- Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda 
- Polgármesteri Hivatal Innovációs és Városfejlesztési Iroda 
- Irattár 
8. sz. előterjesztés 
Új feladat-ellátási szerződések megkötése a Közhivatalok házába költözött 
orvosokkal 

Farkas Éva Erzsébet polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! Ma már több 
alkalommal beszélgettünk az új feladat ellátási helyről az egészségügyi alapfeladat ellátást 
illetően. Ezzel kapcsolatos a következő előterjesztés. Makó városában a Kórház utcai 
rendelőintézet felújítása következtében 2 gyermekorvosnak, 2 felnőtt háziorvosnak, és 5 
fogorvosnak át kellett költöznie a Hollósy Kornélia utca 2/A szám alá, a közhivatalok 
házában kialakított rendelőintézetbe. Az címváltozás következtében szükségessé vált a 
köztük és a Makó Város Önkormányzata között fennálló feladat-ellátási szerződéseknek a 
módosítására. A melléklet szerinti feladat-ellátási szerződések megkötésére a képviselő-
testület döntését követően kerül sor. Kérdés, észrevétel van-e? Dr. Török Miklós 
képviselő úré a szó. 
 
Dr. Török Miklós, települési képviselő: Annak idején, mikor Dr. Sánta Sándor volt a 
polgármester, úgy tudom, hogy a kórházat állami tulajdonba vették, és ekkor az 
alapellátásnak mintegy 4%-os területrésze nem városi tulajdonban maradt, a 4%-os 
területrész tévesen került más tulajdonba. Az a kérdésem, hogy erről a 4%-nyi 
területrészről vannak-e tárgyalások az önkormányzat részéről a vagyonkezelővel 
kapcsolatban? Illetve esetleg, ha fel lehetne eleveníteni ezt a témát, akár egy bizonyos 
létesítmény átadásba is bele lehetne forgatni ezt a 4%-ot. 
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Köszönjük a javaslattételt. Más 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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82/2015. (III.25.) MÖKT h. 
Tárgy: Új feladat-ellátási szerződések megkötése a Közhivatalok házába költözött 
orvosokkal 

 

H A T Á R O Z A T 

 

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában foglalt feladatkörében, 
- figyelemmel a 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben foglaltakra - az alábbi döntéseket hozza.  
 

1. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete az orvosok működési 
engedélyének módosítása valamint és az Egészségbiztosítási Alap kezelőjével 
kötendő finanszírozási szerződésük megkötése érdekében – két házi 
gyermekorvosi, két felnőtt háziorvosi és öt vegyes fogorvosi körzet 
feladatainak ellátására – területi ellátási kötelezettséggel, a mellékletben 
szereplő feltételekkel, feladat-ellátási előszerződést köt a következőkkel: 
 

- Multimed Egészségszolgáltató Betéti Társaság (képv: Dr. Birta László) 
- Dr. Jeszenszkyné Dr. Makány Julianna egyéni vállalkozó 
- Dr. Szalkanovics Bernadett Ágnes egyéni vállalkozó 
- 4Children Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság (képv: Dr. Horváthné 
Dr. Czanik Sarolta) 
- Dr. Kedvessy Egészségügyi Szolgáltató Kft. (képv: Dr. Kedvessy Tamás) 
- Dr. Simenszky Csilla egyéni vállalkozó 
- Dr. Gale Anita Katalin egyéni vállalkozó 
- Dr. Faludi Egészségügyi Szolgáltató Bt. (képv: Dr. Faludi Zoltán) 
- Dr. Grünberg Fogászati és Egészségügyi Bt.  
 

2. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 1. pontban foglaltak tekintetében 
felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező feladat-ellátási szerződések 
tervezet szerinti megkötésére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
Erről értesítést kap: 
- Makó Város Polgármestere 
- Makó Város Jegyzője 
- Dr. Gale Anita Katalin 6900 Makó, Széchenyi tér 18-20. IV. 63., fogorvos 
- Dr. Simenszky Csilla 6900 Makó, Széchenyi tér 18-20. IV. 63., fogorvos 
- Dr. Kedvessy Tamás 6900 Makó, Szép u. 11., fogorvos 
- Dr. Grünberg Gabriel 6725 Szeged, Tisza Lajos utca 50., fogorvos 
- Dr. Faludi Zoltán  6900 Makó, Hajnóczy u. 18.  fogorvos 
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- Barnáné Dr. Szalkanovics Bernadett 6723 Szeged, Felső-Tisza part 31-34. A1/4. 
gyermekorvos 
- Dr. Horváthné Dr. Czanik Sarolta 6723 Szeged, Gém u. 14. III/8., gyermekorvos 
- Dr. Birta László 6900 Makó, Széchenyi tér 14-16. V/2., felnőtt háziorvos 
- Dr. Jeszenszkyné Dr. Makány Julianna 6900 Makó, Zrínyi u. 2., felnőtt háziorvos 
- Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda 
- Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda Hatósági Csoport 
- Irattár 
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Jelenlévők! 
Szünetet rendelek el. 

 
11:17-től 11:28-ig SZÜNET 
 
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Jegyző Asszony! 
Tisztelt Alpolgármester Úr! Kedves Jelenlévők! A rövid szünetet követően folytatjuk 
testületi ülésünket. 
 
 
9.sz. előterjesztés 
Ságvári Endre szobrának áthelyezése a József Attila Városi Könyvtár és 
Múzeumba 

Farkas Éva Erzsébet polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! Ságvári Endre szobra a 
mai napig közterületen áll Makó Gerizdes városrészben, a Kelemen László és Kertész 
utcák találkozásánál található téren. Zeitler Ádám önkormányzati képviselő 
indítványozására javaslom a szobor áthelyezését a Makói József Attila Könyvtár és 
Múzeum anyagába, melyet megelőzően szakvélemény beszerzésére kerül sor. Továbbá el 
kívánom mondani, hogy 2015. március 23-án Szabó Jenőné, a Munkáspárt makói 
vezetője, és Dégi Imre Örökös Alapító elnöke a szobor eltávolítása miatt tiltakozást 
nyújtott be, melyet néhány mondatban ismertetek önökkel. A Munkáspárt vezetője, illetve 
Örökös Alapító elnöke, Szabó Jenőné és Dégi Imre a szobor eltávolítása ellen nyújtott be 
tiltakozást. Kéri a tisztelt képviselő-testületet, hogy vegyék figyelembe döntésük előtt a 
tiltakozásukat, és az ott élők eddigi, és mostani véleményét is. Röviden ismerteti a 
szervezetük működését, amely 25 éve működő párt, a település életében adózó 
választópolgárok, és ezen a módon, írásban a képviselő-testület felé nyújtották be 
tiltakozásukat a szobor eltávolításával kapcsolatban. Kérdés, észrevétel van-e? Zeitler 
Ádám képviselő úré a szó. 

Zeitler Ádám, települési képviselő: Köszönöm szépen. Január elején, vagy közepén 
adtam be a képviselői indítványt, azóta bejött a szegedi iskolának az ügye, és elég hosszú 
polémia alakult ki ebben az ügyben. A sajtóban is volt több hír ezzel kapcsolatban, és 
akkor ezzel kapcsolatban szeretnék én néhány gondolatot elmondani. Ami szerintem 
meghatározó ebben az ügyben, az a Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalása, ami 
egyébként az előterjesztés 2. oldalán dőlt betűvel a végeredmény az látható is. Itt 
elhangzott többször az a sajtótájékoztatón, hogy egy antifasiszta ellenálló volt Ságvári 
Endre. Az MTA úgy fogalmaz, hogy ő az antifasiszta illegális kommunista mozgalomba 
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kapcsolódott be, tehát azért az antifasiszta és a kommunista fogalmak elég távol állnak 
egymástól a történelmen belül, illetve a hétköznapokon belül is szerintem. Tehát e között 
különbséget kell tenni. A másik, ami miatt támadás érte a Jobbikot, és személyemet is, az 
az volt, hogy nem szedtük le a plakátokat, ez egy sajtótájékoztatón elhangzott a 
Demokratikus Koalíció részéről, hogy nem szedtük le a választási plakátjainkat, 2, vagy 3 
plakátot. Ezzel kapcsolatban annyi reagálásom volt ott is, hogy 2, vagy 3 darab biztosan 
kimaradhatott. Egyébként ezzel kapcsolatban annyit jegyeznék meg, hogy a múlt héten a 
Lonovics és a Liget utca sarkán Demokratikus Koalíciónak is van kint egy plakátja. Lehet, 
hogy még több is, én ezt nem kerestem, véletlen találtam meg. Ilyen kicsinyességbe nem 
hiszem, hogy bele kell egyébként menni. Több olyan vélemény is született, hogy nem ez a 
legfontosabb Makón, hogy ilyenekkel foglalkozzunk. Én egyetértek azokkal, akik ezt 
mondják, hogy nem ez a legfontosabb. Ennél sokkal fontosabb dolgok vannak, 
ugyanakkor azt is el kell mondani, hogy ezt nem most kellett volna megtenni, hanem 
Ságvári szobrát 1989-ben, vagy 1990-ben, mikor a József Attila Gimnázium elől a szovjet 
hősi emlékművet elvitték, akkor nyugodtan el lehetett volna vinni ezt is, vagy amikor a 
teret átnevezték Ságvári térről. Ezzel kapcsolatban ennyit szerettem volna elmondani, és 
bízom abban, hogy erre a 25 éves történetnek a végére ma végre sikerül pontot tenni. 
Köszönöm.  

Farkas Éva Erzsébet polgármester: Köszönöm szépen. Dr. Török Miklós képviselő úr, 
parancsoljon. 

Dr. Török Miklós, települési képviselő: Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester 
Asszony! Tisztelt Képviselő-testület! Én egy furcsa logikai csavarra szeretném a figyelmet 
felhívni. A Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalása közterület elnevezésre 
vonatkozik, és nem szoborra. A szobor, az egy műalkotás, és esetleg egy jelkép. Tehát erre 
nem vonatkozik a Magyar Tudományos Akadémiának az állásfoglalása. A másik dolog, én 
vállalom, én „Ságvárista” vagyok. Oda jártam gimnáziumba, és talán e végett viszonylag 
többet tudtam meg az ő történetéről, utána is néztem. Ő gyakorlatilag, igaz, hogy 
kommunista volt, de alapvetően, amikor ő az életét elvesztette, az antifasizmus miatt 
vesztette el az életét. Nem volt más esélye. Ha ő ellenálló lett, akkor neki nem volt más 
választása zsidóként, illetve ellenállóként. Megszállás alatt volt már akkor az ország. Ha ő a 
fegyveres ellenállást választotta, így járt sajnos. Én arra szeretném kérni a tisztelt 
képviselő-testület tagjait, hogy egy antikommunista fürdővízzel ne öntsük ki ezt a nemzeti 
hősgyermeket. Én úgy gondolom, hogy ez egy lelkiismereti kérdés ez a szavazás, én kérek 
mindenkit, hogy úgy szavazzon, ahogy a lelkiismerete diktálja. Köszönöm szépen. 
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Köszönöm. Marosvári Attila képviselő úré a szó. 
 
Marosvári Attila, a civil kapcsolatok tanácsnoka, települési képviselő: Köszönöm 
szépen. Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Képviselő-testület! Nekem a körzet 
képviselőjeként kell, hogy megszólaljak, és előrebocsátom, hogy a szobor múzeumba 
helyezésével kapcsolatos előterjesztési javaslatot meg fogom szavazni, és támogatom. 
Ugyanakkor újságíró megkeresett néhány héttel ezelőtt, és én akkor azt mondtam, hogy 
amit már 1 évvel korábban is beszéltünk, hogy meg kellene kérdezni az ott élőket. Nem 
tudom, hogy ez hivatalosan megtörtént-e. Én ezt megtettem, beszélgettem ottani lakókkal. 
És azt a választ kaptam, hogy ők nem ennek a szobornak a művészi kvalitásai miatt, vagy 
nem a szobornak az ideológiai töltete miatt ragaszkodnak ehhez a műalkotáshoz, hanem 
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azért, mert egyetlen köztéri alkotás, műalkotás, ami Gerizdes városrészen van. És ők 
szeretnék, ha ez a köztéri műalkotás maradna. Ha nem ez, akkor egy másik. A javaslatom, 
a módosító indítványom a következő: A szobor múzeumba helyezésével párhuzamosan 
döntsön a képviselő-testület arról, hogy ezen a téren, ami a Gerizdesi városrésznek egy 
fontos pontja, kerüljön elhelyezésre egy másik műalkotás, aminek örülhetnek az ott élők, 
és ezzel párhuzamosan egy tereprendezést, kertészeti munkát, padok felújítását is 
végezzük el. Tisztelettel kérem polgármester asszonyt, tisztelettel kérem a képviselő-
testületet, hogy egy ilyen 2. számú határozati javaslattal egészítsük ki ezt a pontot. 
Megérdemlik a gerizdesi emberek, hogy legyen ott is egy köztéri műalkotás ezen a téren. 
Köszönöm szépen. 
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Dr. Sánta Sándor képviselő úré a szó. 
 
Dr. Sánta Sándor, az Egyenlő Esély Bizottság elnöke, települési képviselő: Tisztelt 
Képviselő-testület! Ismertetném a Fidesz frakció javaslatát. A Fidesz frakció javaslata az, 
hogy az ott élő emberek véleményét is figyelembe véve kerüljön sor területrendezésre ott, 
ahol most Ságvári Endre szobra áll. Ezzel kapcsolatban kerülhet elvitelre onnan a szobor, 
amellyel kapcsolatban elfogadjuk a törvényt egyrészt, másrészt elfogadjuk a Tudományos 
Akadémia minősítését, tehát alkalmazását erre az esetre, nevezetesen Ságvári Endrére. A 
Fidesz frakciónak a javaslata tekintettel van arra is, hogy a Ságvári-ügyben kialakult 
polémiába, amit különböző pártok, Jobbik és más pártok egymás ellen vívnak, nem 
kívánunk beszállni. A dolog egyértelműsége miatt a javaslatunk az, hogy ezt a feladatot 
ruházzuk át polgármester asszonyra, és az ő tudása, embersége, empátiája és nem utolsó 
sorban hatásköre biztosíték arra, hogy ez a dolog a maga rendjén el lesz intézve. 
Köszönöm szépen. Ha valakinek ellenvetése van, még fenntartom a jogot, hogy még 
válaszoljak, de szeretném, hogyha ebben maradnánk.  

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

Dr. Török Miklós, települési képviselő: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Polgármester 
Asszony! Tisztelt Képviselő-testület! Nincsenek illúzióim, el fogják fogadni ezt a 
javaslatot. Mégis azt kérném, hogy amennyiben ez elfogadásra kerül, akkor szeretnénk 
erről értesítést kapni, hogy mikor történne a szobornak az elszállítása, és akkor szeretnénk 
egy ünnepséget szervezni a szobor köré, mintegy elbúcsúztatni a szobrot. Köszönöm 
szépen.  

Farkas Éva Erzsébet polgármester: Köszönöm szépen. Weszelyné Véghseő Henriett 
Mária képviselő asszonyé a szó. 

Weszelyné Véghseő Henriett Mária, települési képviselő: Tisztelt Polgármester 
Asszony! Tisztelt Képviselő-testület! Én nagyon örülök, hogy Dr. Török Miklós képviselő 
úrnak csak ez a legnagyobb problémája, amikor én nap, mint nap találkozom olyan 
emberekkel, akik 27.000 Ft-ból élnek. A Tudományos Akadémiának megvan a döntése, 
mi elfogadjuk, ezt 20 évvel ezelőtt meg kellett volna tenni, innentől kezdve azt gondolom, 
hogy erről nincs mit beszélni. Köszönöm szépen. 
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Farkas Éva Erzsébet polgármester: Köszönöm szépen. Kovács Sándor képviselő úré a 
szó. 

Kovács Sándor, a Makovecz Imre Bizottság elnöke, települési képviselő: Köszönöm 
a szót. Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Képviselő-testület! Dr. Sánta Sándor 
képviselő úr által elmondott Fidesz frakció véleményét figyelembe véve és Marosvári 
Attila képviselő társam által elmondottakkal kiegészítve további javaslattal élnék. A 
területrendezéssel egy időben lehetne még egy dolgot tenni. A réges-régen Szent István 
szobortól elvitt 1970-es árvízvédelmi emléktáblát, amit valamikor onnan elvittünk a Szent 
István szobor felállításakor, amit ha jól emlékszem Gajdos Dezső adott a városnak a 
1970-es árvíz emlékére, mivel most annak évfordulója is van, azt oda el lehetne helyezni 
politikamentesen, területrendezéssel, gyönyörű faültetéssel, és egy emléktábla 
visszaállításával szerintem ez a probléma áthidalható. Köszönöm. 

Farkas Éva Erzsébet polgármester: Köszönöm szépen. Zeitler Ádám képviselő úré a 
szó. 

Zeitler Ádám, települési képviselő: Köszönöm szépen. Két dolgot szeretnék még ezzel 
kapcsolatban megjegyezni. Az egyik az, hogy ha szó szerint idézzük, akkor valóban a 
közterületek elnevezésével áll kapcsolatban ez az állásfoglalás. Azonban azt gondolom, 
hogyha ha közterületet nem lehet elnevezni, vagy nem ajánlják, hogy elnevezzünk 
valakiről, akkor az is egyértelmű, hogy nem állítunk neki szobrot, vagy nem hagyjuk meg a 
szobrát közterületen. Kettő, amit ezzel kapcsolatban el szeretnék mondani, hogy most itt 
arról lenne szó, hogy ezt a József Attila Múzeumba helyezzük át. Nem törjük össze, nem 
döntjük le, nem dobjuk ki a kukába, hanem ott van továbbra is, aki úgy érzi, hogy ott 
szeretne erre emlékezni vagy tisztelegni az ő személye előtt, az a jövőben a József Attila 
Múzeum udvarán, vagy ahova elhelyezzük, abba én nem szeretnék beleszólni, az 
intézmény dolga, hogy hova helyezi el ezt az alkotást, akkor ő azt megteheti. Nincs 
szükség semmilyen búcsú ünnepségre. Köszönöm. 

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

Dr. Sánta Sándor, az Egyenlő Esély Bizottság elnöke, települési képviselő: Zeitler 
Képviselő társamnak szeretném mondani, arra  kitételre, hogy hiba volt annak idején a 
Ságvári szobornak az eltávolítása, szeretném elmondani, hogy ha kicsit tanulmányozná a 
város történetét, hogy mi volt akkor, és mit kellett legyőznöm válaszul arra, hogy sok 
ember börtönbe került az első szovjet hősi emlékmű első eltávolítása után, még a szovjet 
hadsereg jelenlétében és az én jelenlétemben 30 vagy 40, vagy több emelet magas szobrot 
ledönteni az nem kis dolog volt. Tehát én úgy gondolom, hogy a bátorság ahhoz kellett, 
nem pedig most bizonyos pártok elé vágnak a másiknak, és azt mondják, hogy annak 
idején hiba volt. Könnyen lehet, hogy akkor is az empátia diktálta azt, vagy esetleg még 
nem volt döntése a Tudományos Akadémiának, az empátia diktálta azt, hogy az a szobor 
ott maradt. És akik szeretik azt a szobrot, azoknak azt tanácsolom, hogy köszönjék meg a 
sorsnak, hogy 25 évig még láthatták, ha már az nekik jelkép, és az akkori önkormányzat 
nem távolította el. El van döntve, és a polgármester asszony intézkedjen, megkérjük 
szépen. Valami szép dolgot vigyünk oda. Ez a javaslatom.             
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Farkas Éva Erzsébet polgármester: Köszönöm szépen. Dr. Török Miklós képviselő úré 
a szó. 
 
Dr. Török Miklós, települési képviselő: Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt 
Képviselő-testület! Az, hogy ki mit ünnepel, azt szeretném, hogyha tiszteletben tartaná 
Zeitler Ádám képviselő társam is. Nekünk ez egy ünnep, nekünk ő egy szimbólum, amit 
szeretnénk megünnepelni, abba legyen szíves ne szóljon bele. A másik dolog, igazándiból 
az empátiára való hivatkozás. Mi is empatikusak voltunk, amikor felvetették a Návay 
emlékévet mi is megszavaztuk. Egyetértünk azzal, hogy önök Návayt tisztelik, vagy őt 
tisztelik. Önök is tartsák tiszteletben azt, hogy mi mást is tisztelhetünk. Tehát ez egy 
kölcsönös dolog. Hogyha mi tiszteljük az önök szobrait, akkor önök is tiszteljék a mi 
szobrainkat. Nekünk ő fontos, önöknek nem fontos, de ettől még nem kellene 
eltávolítani. Weszelyné Véghseő Henriett Mária képviselő társamnak pedig válasz, nyilván 
itt most elvi dolgoktól vitatkozunk. A megélhetés az egy másik kérdés. Nyilván ott is 
problémák vannak, de most nem én terjesztettem be a szobor eltávolítását, más hozta fel a 
témát, nekem hozzá kell ehhez is szólnom. Köszönöm. 
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Köszönöm szépen. Zeitler Ádám képviselő úré a 
szó. 
 
Zeitler Ádám, települési képviselő: Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselő-testület! 
Tisztelt Polgármester Asszony! Először is Dr. Sánta Sándor képviselő úrnak a 
hozzászólására szeretnék annyiban reagálni, hogy nem támadásként szántam azt, hogy ezt 
1990-ben el kellett volna távolíttatni, vagy hogy ez az első városvezetésnek, a 
rendszerváltás utáni első városvezetésnek a hibája lett volna. Én tiszteletben tartom azt a 
munkát, amit önök, illetve mint rendszerváltó párt és rendszerváltók, mind országosan, 
mind itt helyben végeztek. Én ezt nem támadásnak szántam, hogyha ön így vette, akkor 
én elnézést kérek öntől. Másik dolog, én úgy gondolom, hogy sem a Návay Lajos szobor, 
sem a Szent István szobor, vagy mehetünk végig az összes többi alkotáson, nem olyan, 
hogy ez a mi szobrunk, mert mi jobboldaliak vagyunk, vagy ez a mi szobrunk, mert mi 
Fideszesek vagyunk, vagy mert mi DK-sok vagyunk. Ez egy közösség, ez egy városnak a 
szobra. Nincs szükség arra, hogy itt különbséget tegyünk ebben. Köszönöm szépen. 
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Köszönöm szépen. Toldi János képviselő úré a szó. 
 
Toldi János, az Emberi Erőforrások Bizottsága elnöke, települési képviselő: Tisztelt 
Polgármester Asszony! Tisztelt Képviselő Társaim! Török Miklós képviselő társamtól 
kérdezem, hogy hányszor koszorúzták meg Ságvári Endre szobrát? Születése alkalmával, 
halála alkalmából, vagy éppenséggel neve napján? Ha annyira tiszteletben akarjuk most 
tartani azt a szobrot, ne most jusson eszünkbe, évtizedeken keresztül azt sem tudtuk 
majdnem, hogy hol van. Nagyon egyetértek, a Marosvári Attila képviselő úrnak a 
körzetéért igen is ki kell állni, legyen az, a területrendezés és a helyreállítás megfelelő 
fokán, amit polgármester asszony magára vállal, hogy az ide vonatkozó jogszabályok 
értelmében az eljárást megindítja. Megnéztem a szobrot. Annak ellenére, hogy egyesek azt 
mondják, hogy ki akar dőlni, össze van repedezve, az utóbbiaknak van igaza, ugyanis azt a 
szobrot megtámadta a moha. Köztudomású, hogy a sziklákat is egy-egy gyökérzet teljesen 
szétmarja. Annak az egyik oldalán már látszik a moha feszítéséből a homokkő megválása, 
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3 darabból áll az egész. Az áthelyezés még talán pozitív is, mert legalább megtisztítjuk a 
szobrot, helyreállítjuk, és megtalálja bárki, akit érdekel a múzeum udvarán. Köszönöm 
szépen.  

Farkas Éva Erzsébet polgármester: Köszönöm szépen. Dr. Hadik György képviselő 
úré a szó. 
 
Dr. Hadik György, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke, települési képviselő: 
Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Képviselő Társak. Én úgy érzem, hogy megvan a 
konszenzus. A területnek a választókerületi képviselője tett egy javaslatot. Dr. Sánta 
Sándor kollegám ismertette a Fidesz frakciónak az álláspontját, és ez az egész Zeitler 
Ádám képviselő társamnak a véleményével összecseng. A szobor nem oda való. Második, 
nem szabad pőrén hagyni, ezt a terepet rendezni kell, és úgy hogy méltó helyen az adott 
terület lakóinak tetsző terület jöjjön létre. A problémát nem értem. Megvan a konszenzus, 
valamennyien úgy érezzük, hogy így kell tennünk. Nem ez a leglényegesebb része a 
városnak, hogy egy szobrot elviszünk, vagy nem viszünk el. Itt a lényeges az, hogy itt 
emberek vannak, akiknek az életmódján változtatni kellene, és amin ez az önkormányzat 
változtatni tud. Én azt kérem, szavazzunk, és lépjünk tovább. Köszönöm 
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Köszönöm szépen. Dr. Török Miklós képviselő úré 
a szó. 
 
Dr. Török Miklós, települési képviselő: Igen, személyesen érintettek, úgy gondolom. 
Az egyik dolog, megnéztem tegnap a szobrot, én nem tapasztaltam ilyen állagi romlást, 
szerintem még évszázadokig meg tudna ott azon a helyen lenni, tehát nem hiszem, hogy 
ez probléma lenne. Egyik dolog ez, a másik, hogy nem koszorúztunk. Valóban. Én 
személy szerint nem koszorúztam, de úgy gondolom képviselők vagyunk. Akik 
beterjesztették ezt a kérvényt, hogy mégsem vigyék el ezt a szobrot a helyéről, ők 
szerintem koszorúztak, tehát ők ezt nagy becsben tartják, és én őket is szeretném 
képviselni. Köszönöm szépen. 
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Köszönöm szépen. Dr. Hadik György képviselő 
úré a szó. 
 
Dr. Hadik György, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke, települési képviselő: 
Egy képviselőnek egy témakörrel kapcsolatban 2 perc áll rendelkezésére véleményének a 
kifejtésére, érintettség címén egyszer szólhat vissza. Kérem, hogy tartsuk be ezeket a 
szabályokat. Köszönöm. 
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselő-testület! 
Meghallgatva a Ságvári Endre szoborral kapcsolatos véleményeket, felkérném először 
Barna Gábor kabinet irodavezető urat, aki az előterjesztést előkészítette, hogy néhány 
mondatban tájékoztassa önöket konkrétan arról, hogy a határozati javaslat az 
előterjesztéssel kapcsolatban miről is szól. 
 
Barna Gábor, a Kabinet Iroda vezetője: Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt 
Képviselő-testület! A tárgy a Ságvári Endre szobrának áthelyezése a József Attila 
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Múzeumba. Azonban ez a tárgy kiegészítésre kell, hogy kerüljön, hiszen jogszabály 
rendelkezik arról, hogy milyen szakértői vélemények beszerzésére van ahhoz szükség, 
hogy egy szobornak az áthelyezéséről képviselő-testület tudjon dönteni. A hatályos 
jogszabályok értelmében a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft.-nek a 
szakértői véleményének a beszerzésére van ehhez szükség, és én azt gondolom, hogy jelen 
pillanatban a képviselő-testületnek a feladata az, hogy felhatalmazást adjon polgármester 
asszonynak arra a feladatra, hogy a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft.-t 
megbízza azzal a kötelező feladattal, amely a szobornak a szakértői véleményét 
elkészítheti, és ezután beszélhetünk arról, hogy ez a szobor áthelyezésre kerüljön. 
Köszönöm szépen. 
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Köszönöm szépen. Az elhangzottak alapján a 
következőt javaslom a tisztelt képviselő-testületnek. Az előterjesztéssel kapcsolatban az 
1.számú határozati javaslat az előterjesztéshez kapcsolt határozati javaslat legyen és 
módosító javaslatként javaslom 2. számú határozati javaslatként Marosvári Attila képviselő 
úrnak a javaslatát, mely szerint az eredeti Ságvári Endre szobor helyére a térre egy másik 
szobor kerüljön. A következő módosítási határozati javaslathoz pedig a Fidesz frakció 
által javasolt területrendezési javaslatot szeretném kérni, hogy szavazzunk róla, és ebben 
az esetben a területrendezésben későbbi egyeztetés kapcsán, ha majd a szakvélemény 
megérkezik, és utána ez alapján döntünk, a területrendezésbe belekerülhet az, hogy 
esetlegesen szobrot fogunk ott elhelyezni, vagy esetlegesen fát fogunk ültetni, egy 
valamilyen emlékévvel összeköthető eseménnyel. Én ezt a módosítást javaslom elfogadni. 
Kérdezem dr. Bálint-Hankóczy Beatrix jegyző asszonyt, hogy mi lesz a szavazás menete? 
 
Dr. Bálint-Hankóczy Beatrix jegyző: Először Marosvári Attila képviselő úr módosító 
javaslatáról kell szavaznunk! 
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Marosvári Attila képviselő úré a szó. 
 
Marosvári Attila, a civil kapcsolatok tanácsnoka, települési képviselő: Elnézést, 
azért kértem szót, mert nem értem, hogy miért kell külön szavazni? Szerintem teljesen 
szinkronban vagyunk a két állásponttal. Ha úgy gondolja a többségi frakció, hogy az én 
javaslatom nem elfogadható, akkor én elfogadom az övékét. Ugyanarról beszéltünk. 
Kerüljön oda egy műalkotás, és csináljunk ott egy tereprendezést, kertészetet, és így 
tovább. Egy javaslat van, nem értem, hogy miért kell ellenem szavazni ugyanarról. 

Farkas Éva Erzsébet polgármester: Nem képviselő úr ellen. Ha jól értettem, ott 
konkrétan egy másik szobornak az elhelyezéséről tett javaslatot képviselő úr.  
 
Marosvári Attila, a civil kapcsolatok tanácsnoka, települési képviselő: Én úgy 
értettem, hogy Dr. Sánta Sándor képviselő úr is, és a többiek is azt mondták, hogy oda 
kellene egy műalkotást kirakni, ami jelesül szobor. 
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: De nem feltétlenül szobor. Mert volt a másik 
képviselő úrnak a javaslata, hogy egy emléktábla például elhelyezése.  
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Marosvári Attila, a civil kapcsolatok tanácsnoka, települési képviselő: Én azt 
gondolom, hogy Kovács Sándor javaslata volt, ami a többiekével szemben ellentétes volt, 
de elfogadom. 
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Ezért javasoltam azt, hogy most csak arról 
szavazzunk, hogy területrendezés, és a szakvéleménynek a beszerzését követően az már 
egy újabb tárgyalásnak lehet a lehetősége, hogy oda szobrot, vagy emléktáblát, vagy más 
jellegű dolgot fogunk elhelyezni. Ezért javasoltam csak. Köszönöm. Akkor először a 
határozati javaslatról, ami az előterjesztéshez kapcsolódik, kérem, hogy erről szavazzunk, 
amelyben a képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az áthelyezéssel kapcsolatban 
szakvéleményt szerezzen be, és a szakvélemény kézhezvételét követő testületi ülésre 
terjessze azt elő. Kérem, szavazzunk!  
 
A képviselő-testület 11 igen szavazattal tartózkodás nélkül és 1 ellenszavazat 
mellett a következő határozatot hozza:  
 
83/2015. (III.25.) MÖKT h. 
Tárgy: Ságvári Endre szobrának áthelyezése a József Attila Városi Könyvtár és 
Múzeumba 

H A T Á R O Z A T 

 
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a 
köztársasági megbízottak,valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és 
hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 109. § (1) bekezdésében biztosított 
hatáskörében eljárva egyetért azzal, hogy Ságvári Endre szobra a Makó Gerizdes 
városrészben, a Kelemen László és Kertész utcák találkozásánál található térről (6324 
hrsz.-ú) a József Attila Város Könyvtár és Múzeumba áthelyezésre kerüljön. 
Felkéri a polgármestert, hogy az áthelyezéssel kapcsolatban - a fenti törvény 109. § (2) 
bekezdésében előírt - szakvéleményt szerezze be és a szakvélemény kézhezvételét követő 
testületi ülésre terjessze a képviselő-testület elé.  
 
A képviselő-testület a szükséges eljárások lebonyolítására felhatalmazza a polgármestert. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
Erről értesítést kap: 
- Makó város polgármestere 
- Makó város jegyzője 
- Polgármesteri Hivatal Innovációs és Városfejlesztési Iroda Műszaki Csoport 
- Polgármesteri Hivatal Kabinet Iroda 
- Irattár 
 



44 
 

Farkas Éva Erzsébet polgármester: Módosító javaslatként kérem, hogy szavazzunk 
arról, hogy a szobor múzeumba való helyezését követően, miután a szakvéleményt 
megkaptuk, ezt követően területrendezésre kerüljön sor ezen a területen. Kérem, 
szavazzunk a 2. számú határozati javaslatról!  
 
A képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás 
mellett a következő határozatot hozza:  
 
 
84/2015. (III.25.) MÖKT h. 
Tárgy: Területrendezés megvalósítása a Ságvári Endre szobor helyén  

 

H A T Á R O Z A T 

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Makó, Gerizdes 
városrészben, a Kelemen László és Kertész utcák találkozásánál található téren lévő 
Ságvári Endre szobor helyén, annak a József Attila Város Könyvtár és Múzeumba történő 
elhelyezését követően területrendezésre kerüljön sor. 
 
Erről értesítést kap: 

- Makó város polgármestere 
- Makó város jegyzője 
- Polgármesteri Hivatal – Kabinet Iroda  
- Irattár 

 
 
 
11:56-kor Dr. Török Miklós települési képviselő elhagyta az üléstermet. 
 
 
10.sz. előterjesztés 
Csongrád Megyei Kormányhivatallal kötött megállapodás módosításának 
jóváhagyása 

Farkas Éva Erzsébet polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! Makó Város 
Önkormányzata és Csongrád Megyei Kormányhivatal között 2012. évben jött létre 
megállapodás a  járásokhoz átkerülő államigazgatási feladatok ellátása tekintetében az 
Önkormányzat tulajdonában álló, Makó Hollósy Kornélia 2/A szám alatti ingatlannak a 
Kormányhivatal Makói Járási Hivatala részére történő kizárólagos használatba adására. 
Felek a megállapodás módosítását kezdeményezték, így a Makói Járási Hivatal 2014. év 
november 17. napjával a Makói Polgármesteri Hivatal épületében (Széchenyi tér 22.) 
került elhelyezésre. A megállapodás módosításához Makó Város Önkormányzata 
Képviselőtestületének jóváhagyása szükséges. Kérdés, észrevétel van-e?  

Kérdés, észrevétel nem hangzott el. 
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Farkas Éva Erzsébet polgármester: Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról!  

A képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozza:  

85/2015. (III.25.) MÖKT h. 
Tárgy: Csongrád Megyei Kormányhivatallal kötött megállapodás módosításának 
jóváhagyás 

 

H A T Á R O Z A T 

 
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete - a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban biztosított jogkörében 
eljárva, hivatkozva a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények 
módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvényben foglaltakra, a Makó belterület 7509 hrsz. 
alatti, természetben Makó, Széchenyi tér 22. szám alatti ingatlannak a Csongrád Megyei 
Kormányhivatal részére történő térítésmentes használatba adására vonatkozó, melléklet 
szerinti "Használati megállapodás módosítását" jóváhagyja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
Erről értesítést kap: 
- Makó város polgármestere 
- Makó város jegyzője 
- Polgármesteri Hivatal Innovációs és Városfejlesztési Iroda Vagyoncsoport 
- Csongrád Megyei Kormányhivatal (6720 Szeged, Rákóczi tér 1.) 
- Irattár  
 
 
11.sz. előterjesztés 
Makói Sporthorgász Egyesület bérleti díj csökkentési kérelme 

Farkas Éva Erzsébet polgármester:  Tisztelt Képviselő-testület! A Makói Sporthorgász 
Egyesület  bérlője a Makó, Tömörkény u. 1/C. szám alatti  17 m² 
alapterületű irodahelyiségnek. Bérlő a sporthorgász tevékenységgel összefüggő közhasznú 
jogállására is tekintettel, mint az egyesülési törvény hatály alá tartozó civil szervezet, havi 
bérleti díja csökkentését kéri az Önkormányzattól, a hasonló társadalmi szervezetek 
esetében is viselt gyakorlat alapján. A javaslat alapján a bérleti szerződés 40,- Ft + 
Áfa/m²/hó bérleti díjmérték alkalmazásával kerülhet módosításra. Kérdés, észrevétel van-
e?  

Kérdés, észrevétel nem hangzott el. 
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról!  
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A képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozza:  

86/2015. (III.25.) MÖKT h. 
Tárgy: Makói Sporthorgász Egyesület bérleti díj csökkentési kérelme 

 

H A T Á R O Z A T 

 
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban biztosított tulajdonosi jogkörében eljárva, 
valamint a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes 
szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 38. § (1) bekezdésére tekintettel úgy 
határoz, hogy a Makói Sporthorgászok Egyesülete Makó Tömörkény u. 1/C. szám 
alatti - Makó Város Önkormányzata tulajdonát képező - 17 m² alapterületű irodahelyisége 
után járó bérleti díjának összegét 2015. év április hónap 01. napjától kezdődően 680,- 
Forint + Áfa (40,- Ft+Áfa/m²/hó) összegben állapítja meg.  
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés módosításának 
aláírására. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  
 
A képviselő-testület a határozat végrehajtásáról tájékoztatást nem kér. 
 
Erről értesítést kap:  
- Makó Város polgármestere  
- Makó Város jegyzője  
- Polgármesteri Hivatal Innovációs és Városfejlesztési Iroda - Vagyoncsoport  
- Makói Sporthorgászok Egyesülete (6900 Makó, Tömörkény u. 1/C.; képv.: Dr. Petrik 
Orbán elnök) 
- Irattá 
 

11:59-kor Dr. Török Miklós települési képviselő visszatért az ülésterembe. 

 
12.sz. előterjesztés 
Ferencszállás - Klárafalva községek csatlakozása a makói szennyvíz 
agglomerációhoz 

Farkas Éva Erzsébet polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! Klárafalva és 
Ferencszállás Községek Képviselő - testületei, a vízjogi üzemeltetési engedély birtokában 
kezdeményezni kívánja a két településnek a Klárafalva - Szennyvízelvezetési 
Agglomerációból a Makói - Szennyvízelvezetési Agglomerációhoz történő csatlakozását. 
A csatlakozás eredményeként a két település kommunális szennyvize a Makó Város 
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Önkormányzatának tulajdonában lévő, az Alföldvíz Zrt. által üzemeltetett 
szennyvíztisztítóban kerülhetne elhelyezésre. 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:  

87/2015. (III.25.) MÖKT h. 
Tárgy: Ferencszállás - Klárafalva községek csatlakozása a makói szennyvíz 
agglomerációhoz 

 

H A T Á R O Z A T 

 
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testület - a Magyarországi helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban, valamint a Makó Város 
Önkormányzatának vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról 
szóló 11/2003. (III.26.) Makó önkormányzati rendelet 9. § (2) bekezdésében biztosított 
jogkörében eljárva, valamint 2011. évi CCIX. törvény rendelkezéseire figyelemmel és az 
Alsó - Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóságnál a Nemzeti Települési szennyvízelvezetési 
agglomerációk lehatárolásáról szóló 26/2002 (II.27.) Kormány rendelet 3. § (9) bekezdése 
alapján a következő határozatot hozza: 
A képviselő-testület tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatát megadja, Klárafalva és 
Ferencszállás községek, mint 2000 LE szennyező-terhelés alatti települések 
vonatkozásában a két településnek a Klárafalva - Szennyvízelvezetési 
Agglomerációból a Makói - Szennyvízelvezetési Agglomerációhoz történő 
csatlakozásához, valamint tulajdonosi hozzájárulást megadja, a két település 
kommunális szennyvizének a Makó Város Önkormányzata tulajdonában lévő 
szennyvíztisztítóban történő elhelyezéséhez. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a csatlakozással kapcsolatos 
tárgyalások lefolytatására, valamint a kapcsolódó szerződések megkötésére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
Erről értesítést kap: 
- Makó város polgármestere 
- Makó város jegyzője 
- Polgármesteri Hivatal Innovációs és Városfejlesztési Iroda Vagyoncsoport 
- Klárafalva Községi Önkormányzat (6773 Klárafalva, Kossuth u. 171.) 
- Ferencszállás Községi Önkormányzat (6774 Ferencszállás, Szegedi u. 53.) 
- Irattár 
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13.sz. előterjesztés 
Velnök utcai telek visszavásárlása 

Farkas Éva Erzsébet polgármester: Makó Város Önkormányzatához Gilinger Alíz és 
Laczi Zoltán kérelmet nyújtott be  a 6032/3 helyrajzi számú, természetben a Makó, 
Velnök utca 5. szám alatt található belterületi építési telek tulajdonjogának visszaadásával 
kapcsolatban. Az ingatlan visszaadásának indokaként a magas kivitelezői árakat jelölték 
meg a kérelmezők.  Az adásvételi szerződés 10. a) pontja alapján a szerződésben 
meghatározottak nem, vagy nem szerződésszerű teljesítése esetén az eladó él 
visszavásárlási jogával, amely esetben a visszavásárlási ár azonos a vételárral.  A 
Támogatási szerződés 7. pontja alapján a támogatás visszatérítendőnek minősül, a 
visszavásárlási ár azonos a vételárral, melyből levonásra kerül a támogatottak által 
visszafizetendő támogatás összege. 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:  

88/2015. (III.25.) MÖKT h. 
Tárgy: Velnök utcai telek visszavásárlása 

 

H A T Á R O Z A T 

 
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban, valamint a Makó Város 
Önkormányzatának vagyonáról a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról 
szóló 11/2003. (III.26.) önkormányzati rendelet 9. § (2) bekezdésében biztosított 
jogkörében eljárva, Makó Város Önkormányzata és Gilinger Aliz Teréz, valamint Laczi 
Zoltán között 2014. április 9. napján létrejött adásvételi szerződés 10. a) pontja alapján 
úgy határoz, hogy a Makó, belterület 6032/3 helyrajzi számú, természetben a 
Makó, Velnök utca 5. szám alatt található 760 m² alapterületű kivett beépítetlen 
terület vonatkozásában él visszavásárlási jogával. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: azonnal  
Felelős: polgármester 
 
Értesítést kap: 
- Makó város polgármestere 
- Makó Város jegyzője 
- Makó Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda Vagyongazdálkodási Csoport 
- Gilinger Aliz Teréz és Laczi Zoltán 6900 Makó, Esze Tamás u. 33. 
- Irattár 
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14.sz. előterjesztés 
Buszbérleti szerződés meghosszabbítása 

Farkas Éva Erzsébet polgármester: Makó Város Önkormányzata a Tisza Volán Zrt.-
vel  2013. március 13. napján határozott 12 hónap időtartamra, 1.270.000,-Ft bruttó éves 
díj ellenében személyszállítás céljára az AUTOSAN gyártmányú, az Önkormányzat 
tulajdonában lévő autóbusz  üzemeltetésére megkötött szerződést az eredeti feltételekkel 
2014. március 13. napjától 12 hónapos időtartamra meghosszabbította. A bérleti 
szerződés hatályát veszti a határozott tartam lejártakor 2015. március 13. napján, ezért 
szükséges az esetleges további bérbeadás esetére testületi döntés a bérleti szerződés 
meghosszabbításáról újabb 12 hónapos időtartamra. A Tisza Volán Zrt. 2014. december 
31-én beolvadt a Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt.-be (DAKK Zrt.), 2015. január 01-
jétől a DAKK Zrt. lett a Volán társaságok általános jogutódja. A DAKK Zrt. írásban 
jelezte, hogy változatlan feltételek mellett további egy éves időtartamra folytatni kívánja a 
szerződést. 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:  

89/2015. (III.25.) MÖKT h. 
Tárgy: Buszbérleti szerződés meghosszabbítása 

 

H A T Á R O Z A T 

 
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete - a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban biztosított jogkörében 
eljárva, hivatkozva a Makó Város Önkormányzatának vagyonáról, a vagyontárgyak feletti 
tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 11/2003. (III.26.) önkormányzati rendelet 10. § (3) 
bekezdés a) pontjára - úgy dönt, hogy a Tisza Volán Zrt.-vel (6724 Szeged, Bakay Nándor 
u. 48.) 2014. március 13. napján megkötött bérleti szerződést az eredeti feltételekkel 2015. 
március 13. napjától 12 hónapos időtartamra meghosszabbítja, a Tisza Volán Zrt. jogutód 
társaságával, a DAKK Zrt.-vel (5600 Békéscsaba, Szarvasi út 103.) 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés, valamint a 
szükséges nyilatkozatok és okiratok aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
Erről értesítést kap: 
- Makó város polgármestere 
- Makó város jegyzője 
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- Polgármesteri Hivatal Innovációs és Városfejlesztési Iroda Vagyoncsoport 
- DAKK Zrt. (5600 Békéscsaba, Szarvasi út 103.) 
- Irattár  
 
 
15.sz. előterjesztés 
Maros-parti kempinghez vezető út elnevezése 

Farkas Éva Erzsébet polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! Maros-parti kempinghez 
vezető út elnevezését kérte a kemping tulajdonosa, Tóth István. Az oda vezető út két 
helyrajzi számon szerepel: a 06/3 és a 012/4 hrsz. Az elnevezés előtt a 303/2007. 
Kormányrendelet szerint véleményeztetni kell a Földrajzi név bizottsággal a közterület 
névre vonatkozó javaslatokat. Az előterjesztés e véleményeztetésre ad felhatalmazást, 
melyet követően nyílik lehetőség az út nevének meghatározására. Kérdés, észrevétel van-
e? Dr. Török Miklós képviselő úré a szó. 

Dr. Török Miklós, települési képviselő: Csak egy rövid észrevétel. Én javasolnám, hogy 
úgy fogadjuk el a tervezetet, hogy a magyar helyesírás szabályait tartsuk be, tehát kemping 
legyen, mert valószínűleg hamarabb fogják elfogadni, mint a campinget. 
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Most még csak a véleményezésről fogunk dönteni, 
és a polémia utána kezdődhet el, amit én is javaslok, hogy átgondolt, és magyar elnevezés 
legyen. Köszönöm szépen. Magáról a véleményeztetésről fogunk dönteni. Más 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:  

90/2015. (III.25.) MÖKT h. 
Tárgy: Maros-parti kempinghez vezető út elnevezése 

H A T Á R O Z A T 

 
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Makó külterületén lévő 06/3 és 012/4 
helyrajzi számú közterületet (közutat) "Camping út"-ként kívánja elnevezni.  
Felkéri a polgármestert, hogy az utcanevet véleményezésre küldje meg a Földrajzinév-
bizottságnak, és a bizottság véleményének kézhezvételét követő testületi ülésre terjessze a 
képviselő-testület elé.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
Erről értesítést kap: 
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- Makó város polgármestere 
- Makó város jegyzője 
- Tóth István Makó, Liget u. 8. 
- Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda Hatósági Csoport 
- Polgármesteri Hivatal Innovációs és Fejlesztési Iroda Műszaki Csoport 
- Irattár 
 
15/A.sz. előterjesztés 
Maros-part forgalmi rendjének szabályozása 

Farkas Éva Erzsébet polgármester: A Maros-parti Baráti Kör szorgalmazza Maros-part 
forgalmi rendjének szabályozását. A Maros-parti Baráti Kör  gyakorlatilag már a választási 
időszakban megkeresett bennünket ezzel a problémával, illetve ami most előterjesztésre 
került a tisztelt képviselő-testület számára. Alpolgármester úrral egyeztetve született meg 
az előterjesztés, és az ehhez kapcsolódó kérelem, határozati javaslat. A műszaki csoport a 
rendőrséggel közösen  tartott bejárás eredményeképpen  az alábbi javaslatot teszem meg 
A Liget utcai vasúti átjáró után 40 km/h sebességkorlátozó tábla kerüljön kihelyezésre, 
ezen kívül a Maros-parti fő és feltáró út, a makóiak számára Jimmy-bejáróként ismert 
találkozásánál a fő útra kerüljön kihelyezésre "Lakó-pihenő övezet" kezdete és vége tábla, 
továbbá a Maros-parti fő és feltáró út találkozásánál a feltáró útra kerüljön kihelyezésre 
„Lakó-pihenő övezet” kezdete és vége és "Elsőbbségadás kötelező" tábla, illetve az 
előterjesztés részeként a Lombkorona sétánynál kerüljön kihelyezésre a főbb látnivalókat, 
ingatlanokat, elérhetőségeket tartalmazó tematikus tábla. A műszaki csoport 2015 őszén a 
nyári tapasztalatok birtokában felülvizsgálja majd a fent részletezett forgalmi rend 
kialakítását, az esetleges egyirányú  közlekedés megvalósítását. 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:  

91/2015. (III.25.) MÖKT h. 
Tárgy: Maros-part forgalmi rendjének szabályozása 

H A T Á R O Z A T 

 
 
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. 
törvény 34. § (2) bekezdése alapján kapott felhatalmazás alapján a Maros-part forgalmi 
rendjével kapcsolatosan - amely tekintettel van a Maros-parton pihenők nyugalmának 
biztosítására, ugyanakkor figyelembe veszi Makó város idegenforgalmi érdekeit és a 
pályázati előírásokat is- az alábbi változásokat vezeti be: 
1. A Liget utcai vasúti átjáró után 40 km/h sebességkorlátozó tábla kerüljön kihelyezésre. 
2. A Maros-parti fő és feltáró út találkozásánál a fő útra kerüljön kihelyezésre "Lakó-
pihenő övezet" kezdete és vége tábla. 
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3. A Maros-parti fő és feltáró út találkozásánál a feltáró útra kerüljön kihelyezésre "Lakó-
pihenő övezet" kezdete és vége és "Elsőbbségadás kötelező" tábla.  
4. A Lombkorona sétánynál kerüljön kihelyezésre a főbb látnivalókat, ingatlanokat, 
elérhetőségeket tartalmazó sematikus tábla.  
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a forgalmi rend változással 
kapcsolatos intézkedések megtételére. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester, jegyző 
 
Erről értesítést kap:  
- Makó város polgármestere  
- Makó város jegyzője 
- Polgármesteri Hivatal Innovációs és Városfejlesztési Iroda Műszaki Csoport 
- Irattár  
 

6.napirend 
Interpellációk, kérdések 
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! Zeitler Ádám települési 
képviselő 2015. február 2-i keltezésű interpellációjára február 24-én Zeitler Ádám 
képviselő úr megkapta az írásbeli választ, melyet képviselő társaim a mai napon szintén 
megkaptak. Megkérdezem Zeitler Ádám képviselő urat, hogy elfogadja-e az interpellációra 
adott írásbeli választ? Zeitler Ádám képviselő úré a szó 
 
Zeitler Ádám, települési képviselő: Az lenne a kérdésem, hogy azóta eltelt több, mint 1 
hónap, amióta ez a válasz elkészült. Történtek-e benne előrelépések, valamint, az 
önkormányzat működésének átvilágításával kapcsolatban nincs benne szó. Ezzel 
kapcsolatban kérnék tájékoztatást, illetve arról hogy azóta történt-e valami változás? Ha 
képviselő társim is majd elolvassák ezt, akkor arról van ebben szó, ha én is jól értem, hogy 
folyamatban van, de eredmény még nincs. 
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Köszönöm szépen. Így van. Az elmúlt hónapban a 
rendes testületi ülésen hangzott el részemről, hogy a vizsgálatok az önkormányzathoz 
tartozó cégek, intézmények vizsgálata, átvizsgálása másfél, 2 héten belül lezáródik. A 
könyvvizsgálói vizsgálatok részben már lezárultak egyes intézményeknél, az Állami 
Számvevőszék vizsgálatai azonban még folyamatban vannak, és természetesen, amíg teljes 
körű vizsgálati anyagot nem kapunk, addig ezt tudjuk csak azt nyilatkozni, hogy 
folyamatban van. Ezért írtuk ezt a választ. Dr. Bálint-Hankóczy Beatrix jegyző asszonyé a 
szó. 
 
Dr. Bálint-Hankóczy Beatrix jegyző: Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt 
Képviselő-testület! Az átvilágítással kapcsolatban el szeretném mondani, kiegészíteném, 
amit polgármester asszony mondott, hogy folyamatban van. Olyan problémákkal 
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szembesültünk, hogy bizonyos cégeknél az iratok nem kerültek megfelelő módon átadásra 
többszöri felszólításra. Folyamatosan kapcsolatban vagyok szakértő asszonnyal, és a 
kollegájával. Az iratok teljes körűen nem kerültek átadásra, ezért nem áll módunkban a 
vizsgálatot megkezdeni a Makó-Térségi Víziközmű Kft.-nél.  
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Köszönöm szépen. Zeitler Ádám képviselő úré a 
szó 
 
Zeitler Ádám, települési képviselő: Az interpellációra adott választ elfogadom. 
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Nagyon szépen köszönjük. Dr. Bálint-Hankóczy 
Beatrix jegyző asszonyé a szó. 
 
Dr. Bálint-Hankóczy Beatrix jegyző: Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt 
Képviselő-testület! Dr. Török Miklós képviselő úrtól kaptunk egy interpellációt. A tárgya, 
hogy mennyibe került az adventi, karácsonyi és újévi programsorozat az adófizetőknek? 
Részletesebb leírást kér képviselő úr. Megvan az interpelláció benyújtásának a 
szabályozása, képviselő-testületi ülést megelőző napon 10 óráig kellett volna. Ha 
sürgősségi, akkor arról most szavazhatnánk, de látom, hogy itt azt írja, hogy írásban 
elfogadja a válaszunkat, tehát a képviselő-testületi ülést követő 15 napon belül írásban 
válaszolni fogunk erre. 
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Kérdezem képviselőtársaimat, hogy valakinek van-e 
most benyújtandó interpellációja?  
 

Nincs. 

 

Kérdések 

Farkas Éva Erzsébet polgármester: Kérdés van-e? 
 
Kérdés nem hangzott el. 
 
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 
képviselő-testület zárt ülésen az alábbi döntéseket hozta: Makói Medáliák díj 2015. évi 
odaítélése; Tóth Róbert és Király Zsuzsa részére önkormányzati ingatlan kiutalása; 
Fellebbezés Bozsogi Julianna közgyógyellátás kérelmének elutasítása ügyében. 
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Tisztelt Képviselő-testület! Megállapítom, hogy napirendjeinket megtárgyaltuk. 
Köszönöm a tisztelt képviselő-testületnek, az önkormányzat munkatársainak 
közreműködését, az ülést bezárom. 
 

K. m. f. 
 
 
 
  
    Farkas Éva Erzsébet          Dr. Bálint-Hankóczy Beatrix 
          polgármester                     jegyző 
 

 

          Gáspár Sándor                       Toldi János            
jkv. hitelesítő                 jkv. hitelesítő 


