JEGYZŐKÖNYV
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április hó 22. napján, a Városháza I.
emeleti nagytermében megtartott 8. – rendes, nyílt – ülés jegyzőkönyve.
Jelen vannak: Farkas Éva Erzsébet polgármester, Czirbus Gábor alpolgármester, Gáspár
Sándor, Dr. Hadik György, Kádár József, Kovács Sándor, Marosvári Attila, Dr. Sánta Sándor,
Toldi János, Dr. Török Miklós, Weszelyné Véghseő Henriett Mária és 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 Toldi János és Dr. Török Miklós települési képviselőket a mai ülésünk
jegyzőkönyvének hitelesítésére. Megkérdezem elvállalják-e.

Toldi János és Dr. Török Miklós települési képviselők a feladatot elvállalják.
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Megállapítom, hogy mai ülésünk jegyzőkönyvének
hitelesítői Toldi János és Dr. Török Miklós települési képviselők.
Ezek után javaslatot teszek mai ülésünk napirendjére. Az ülés napirendjeként a meghívóban
közölteket javaslom megállapítani azzal, hogy sürgősséggel vegyük fel zárt ülési előterjesztések
közé Faragó Elizabeth lakásbérleti jogviszonyának megszüntetése, Oláh Józsefné
önkormányzati ingatlan kiutalására vonatkozó kérelme, özv. Bódi Pálné önkormányzati ingatlan
kiutalására vonatkozó kérelme, Sarnyai Renáta Mariann és Soós Roland Mihály részére
önkormányzati ingatlan kiutalása tárgyú előterjesztéseket. Továbbá javaslom, hogy a 15. sz.
Makó, Kőrösi Cs. S. u. 2. fsz. 5. szám alatti lakás hasznosítására kiírt pályázatok elbírálása
előterjesztés vonatkozásában a most kiosztott anyag képezze a tárgyalás alapját, melyen az
Egyenlő Esély Bizottság döntésének átvezetése történt meg. Az előterjesztések a mai napon
kerültek kiosztásra. Kérdezem, van-e más javaslat a napirendre vonatkozóan? Gáspár Sándor
képviselő úré a szó.
Gáspár Sándor, települési képviselő: Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Képviselő
Társaim! Szeretném javasolni, hogy a 2-es, 3-as, 4-es napirendi pontot a vendégekre való
tekintettel vegyük előre. Köszönöm.
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Dr. Török Miklós képviselő úré a szó.
Dr. Török Miklós, települési képviselő: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Polgármester
Asszony! Tisztelt Képviselő-testület! A gazdasági és munkaprogramot a képviselők elég későn
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kapták meg, az SzMSz szerint nem szabályosan járt el az előterjesztő. Egy napunk volt a
felkészülésre, és a március 25-i ülésen én javasoltam, hogy tárgyaljuk meg akkor, akkor levették
a napirendről. A tartalma nem változott túl sokat ahhoz képest. Köszönöm szépen.
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselő-testület! Gáspár
Sándor képviselő úr módosító javaslatát én magam is javaslom a vendégekre való tekintettel.
Kérem szavazzunk Gáspár Sándor módosító javaslatáról.
A képviselő-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozza:
108/2015. (IV. 22.) MÖKT h.
Tárgy: 2015. április 22-i képviselő-testületi ülés napirendi pontjai sorrendjének módosítása
HATÁROZAT
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testület úgy határoz, hogy a 2. „Beszámoló a városi
rendőrkapitány helyi közbiztonság megszilárdítása érdekében végzett tevékenységéről”, a 3.
„Tájékoztató a Magyar Posta Zrt. helyi szolgáltatási tevékenységéről”, valamint a 4.
„Tájékoztató a DAKK Zrt. és a MÁV Zrt. helyi szolgáltatási tevékenységéről” tárgyú napirendi
pontokat a „Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról”
napirendi pont előtt tárgyalja.
Erről értesítést kap:
- Makó város polgármestere
- Makó város jegyzője
- Polgármesteri Hivatal – Jegyzői Iroda – Közigazgatási csoport
- Irattár
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Kérem, szavazzuk meg a módosított napirendet!
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodás mellett a
következő határozatot hozza:
109/2015. (IV. 22.) MÖKT h.
Tárgy: A képviselő-testület 2015. április 22-i rendes nyílt ülésének napirendje.
HATÁROZAT
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április 22-i rendes ülésének napirendjét
az alábbiak szerint határozza meg:
1. Beszámoló a városi rendőrkapitány helyi közbiztonság megszilárdítása
érdekében végzett tevékenységéről
Előadó: Palicz András városi rendőrkapitány
2. Tájékoztató a Magyar Posta Zrt. helyi szolgáltatási tevékenységéről
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Előadó: Szarka Zsolt Levente vezérigazgató, Magyar Posta Zrt., Rácz Tamásné
igazgató, Magyar Posta Zrt. Kelet-Magyarországi Területi Igazgatóság, Tóthné
Jaksa Erika, Magyar Posta Zrt. helyi postavezetője
3. Tájékoztató a DAKK Zrt. és a MÁV Zrt. helyi szolgáltatási tevékenységéről
Előadó: Káity Károly forgalmi igazgató, Pintér Attila kontrolling igazgató, Dél-alföldi
Közlekedési Központ Zrt. - Forgalmi Izgatóság, Tokaji Róbert pályavasúti területi
igazgató, MÁV Zrt. Pályavasúti Üzemeltetési Főigazgatóság – Pályavasúti Területi
Igazgatóság Szeged
4. Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról
Előadó: Farkas Éva Erzsébet polgármester
5. Makó Város Önkormányzata 2014-2019. évi Gazdasági és Munkaprogramja
Előadó: Farkas Éva Erzsébet polgármester
6. Beszámoló Makó Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének
végrehajtásáról. Rendelettervezet Makó Város Önkormányzata 2014. évi
zárszámadásáról
Előadó: Farkas Éva Erzsébet polgármester
7. Tájékoztató a Honvéd városrészt érintő fejlesztésekről, „sáros utcák”
Előadó: Farkas Éva Erzsébet polgármester
8. Előterjesztések, rendelettervezetek
9. Interpellációk, kérdések
10. Zárt ülési előterjesztések
11. Egyebek
Erről értesítést kap:
- Makó város polgármestere
- Makó város jegyzője
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Dr. Hadik György képviselő úré a szó.
Dr. Hadik György, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke, települési képviselő:
Szeretném felhívni a figyelmet, hogy Dr. Török Miklós képviselő társamnak a hozzászólása
önmagában egy ellentmondást hordoz. Elmondja, hogy utolsó pillanatban kaptuk meg az
anyagot, ugyanakkor a másik szavával elmondja, hogy különösebben sok változás nem volt. Az,
amit egy konszenzus révén egy egész város lakossága szeretne, természetes, hogy ugyanazok az
elképzelések, kicsi módosítással folyamatosan jelentkeznek. Köszönöm szépen.
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Köszönöm szépen képviselő úr. Dr. Török Miklós
képviselő úré a szó.
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Dr. Török Miklós, települési képviselő: Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Asszony!
Tisztelt Képviselő-testület! Nekem az a problémám, hogy az előző testületi ülésen azért nem
tárgyaltuk a javaslatot, mert úgy gondolták, hogy még kiegészítésre szorul. Én azt tettem most
hozzá, hogy én úgy látom, nem sikerült kiegészíteni. Köszönöm szépen.
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Köszönöm szépen. Kovács Sándor képviselő úré a szó.
Kovács Sándor, a Makovecz Imre Bizottság elnöke, települési képviselő: Tisztelt
Képviselő-testület! Tisztelt Polgármester Asszony! Dr. Török Miklós képviselő társamnak
szeretném válaszolni a következőt. 1 hónappal azért halasztottuk el, mert vártunk arra, hátha
törvények, rendeletek okán módunkban lesz ezt a programot konkrétumokkal alátámasztani, és
egy konkrétabb anyagot tudunk a képviselő-testület elé terjeszteni. Ezek a rendeletek, ezek a
támogatások, pályázati lehetőségek nem jelentek meg, ezért kellett ilyen szinten csak bővíteni az
anyagot és ezért került sor arra, hogy erre az időpontra tudtuk előterjeszteni. Most
mindenképpen elő kellett terjeszteni, mivel a határidő szorít bennünket. Köszönöm.
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Nagyon szépen köszönöm. Tisztelt Képviselő Társaim!
Kérném önöktől, hogy a gazdasági programmal kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat majd
az adott napirendi pontnál tárgyaljuk meg. Köszönöm szépen.

1.napirend
Beszámoló a városi rendőrkapitány helyi közbiztonság megszilárdítása érdekében
végzett tevékenységéről
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm körünkben
Palicz András r. alezredes urat, rendőrségi főtanácsost, a Makói Rendőrkapitányság
rendőrkapitányát és még nagyobb tisztelettel köszöntöm Dr. Lukács János r. dandártábornok
urat, rendőrségi főtanácsost, a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság megyei
rendőrfőkapitányát. A beszámolót az előterjesztésben olvashatták a tisztelt képviselők, illetve
bizottsági ülésen tanulmányozhatták, megbeszélhették. A beszámolóból kitűnik, hogy mindaz a
szakmai tevékenység, annak a színvonalának az emelése, amit az elmúlt években már a makói
rendőrkapitányság működésével kapcsolatosan megfigyelhető volt, a 2014-es évre vonatkozóan
is jelen volt a város életében. A lakossági kapcsolatok erősítését folyamatosan fontosnak tartja
Makói Rendőrkapitányság, együttműködőkkel való folyamatos kapcsolat fenntartását ugyanígy.
Makó Város Önkormányzata együttműködés megállapodást is kötött az elmúlt időszakban a
rendvédelem biztosítása érdekében a Makói Rendőrkapitánysággal. Ez az együttműködés a
beszámolóból is méltán tükröződik. A táblázatokból hűen megjeleníthető és kiolvasható, hogy
az elmúlt évekre visszamenően, az elmúlt 4-5 évben a bűncselekmények száma nagymértékben
csökkent gyakorlatilag felére, és két kiemelten kezelt bűncselekmény van már csak, ami még
arányaiban tekintve nem mondható csökkenésnek. Ez a rablások száma, illetve az orrgazdaság.
De egyébként minden egyéb más, a kábítószer, a személygépkocsi lopás, a zárt gépjármű
feltörésen keresztül a súlyos testi sértésig mind-mind csökkenő arányt mutat. Mindez azt
támasztja alá, hogy a Makói Rendőrkapitányság feladatát maximálisan, és optimálisan igyekszik
a makói lakosság kéréseit, az önkormányzat kéréseit figyelembe véve végezni. Megkérdezem a
tisztelt vendégeinket, hogy esetleg van-e néhány kiegészítendő gondolatuk? Köszönöm szépen.
Palicz András r. alezredes, rendőrségi főtanácsos, a Makói Rendőrkapitányság
kapitánya: Köszönöm szépen polgármester asszony. Egy pár gondolatot szeretnék csak
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elmondani, bár elég sok mindenre kitért most ön is, és elmondta az én java részt, amit szerettem
volna még hozzátenni, hogy a TV nézők is tudjanak arról, hogy milyen munkát végeztünk,
hiszen a bizottságok már meghallgatták a beszámolómat, és ott egyhangúan el is fogadták, így
csak egy rövid részt szeretnék csak elmondani azok kedvéért, akik nem hallották még. Nagyon
fontos a rendőrség életében az az adat, hogy a regisztrált bűncselekmények száma hogyan
változik az évek során, és ebben egy nagyon nagyfokú javulást érhettünk el, hiszen míg 2010ben 2377 regisztrált bűncselekmény volt a területünkön, 2014-ben ez a szám 1055-re csökkent.
Nagyon fontos még a 100.000 lakosra jutó bűncselekmények száma, hiszen ez alapján mérik,
hogy mennyire fertőzött egy város, és az illetékes területtel. 2010-ben ez a szám 5088 volt,
2014-ben 2335-re csökkent. Én úgy gondolom, hogy ez mindenképpen egy jelentős javulást
mutat, és ebbe beletartozik a bűnmegelőzési tevékenységünk, beletartozik a bűnüldözési
munkánk, valamint mindenképpen meg kell említeni a kamerarendszernek a felszerelését,
hiszen 2010-től működik Makón a kamerarendszer, és mindenképp a javulás ennek a számlájára
is írható. A kiemelt bűncselekmények között csak egy párat szeretnék megemlíteni. A lopás
2010-ben még 748db volt, 2014-ben ez a szám 392-re csökkent. A rablások számát említette a
polgármester asszony. 11 ügyet fejeztünk be 2014-ben, viszont ebből csak 5db történt a tavalyi
évben 2013-ban a be nem fejezett ügyeinket, amit akkor zártuk le a nyomozást, a statisztikában
ezért szerepel 11, szóval ennyire nem volt rossz az évünk. A garázdaság szokott lenni, amit még
sokan figyelembe vesznek, ebből egy minimális emelkedésünk volt, 52-ről 54-re emelkedett. Azt
hiszem, hogy nem egy rettenetes eltérés. Ami nagyon fontos volt a tavalyi évünkben, hogy az
ORFK vezetése előírta nekünk, hogy a közterületi órák számát mindenképp növeljük, vagyis
többet lássanak rendőrt a városokban, településeinken. Ez az elmúlt évben a belügyminiszter úr
segítségével sikerült is, hiszen olyan pluszforrásokat biztosítottak a részünkre, hogy túlórában a
kollegáim sokkal több időt tudtak kint tölteni a városunkban például, és azt hiszem, hogy sokan
elmondhatják, hogy gyalogos rendőrrel rendszeresen találkoznak. Hogyha a reggeli órákat
megnézzük, akkor az iskolák környékén, délután, esti órákban pedig a belvárosban javarészt. Ez
az óraszám 10.000-rel volt több a tavalyi évben, mint az előző év hasonló időszakában. Ami
számunkra egy nagy meglepetés volt viszont a tavalyi évben, a közlekedési baleseteknek a
számának az alakulása. Folyamatos csökkenés volt megfigyelhető 2010-től, és a tavalyi évben
viszont egy tragikus számú növekedés volt, 70-ről 138-ra változott a balesetek száma, és ebből
még mi sem ocsúdtunk fel teljesen, hogy ez miért történt, hiszen, hogyha az adatokat
megnézzük, a kollegáim hasonlóan jó munkát végeztek, mint az előző években. Dupla annyi
ittas vezetőt fogtak el, és más szabálysértésekben is felülmúltuk magukat, mégis ez a szám
jelentősen változott. Ennek az okát mi is keressük, és igyekszünk minél több helyen megjelenni
a trafipaxxal, bár sokan ezt nem szeretik, de úgy gondolom, hogy mindenképp szükséges,
hiszen még most is a gyorshajtás és az elsőbbségadási szabályok meg nem adása az, ami a
balesetek fő forrását jelenti. Amellett, hogy kerékpáros város vagyunk, hiszen 23.500-an
vagyunk, de körülbelül 40.000-ren kerékpároznak a városban, még mindig azt lehet mondani,
hogy kerékpáros baleset kevés történik. És nem a kerékpárosoknak, inkább az autóvezetőknek
köszönhető, akik vigyáznak a mi kerékpárosainkra. Az együttműködésünk kiváló az
önkormányzatokkal, valamennyivel a 17 településen és ebből is ki kell emelni Makót, hiszen
évek óta több millió forinttal támogatják a rendőrség munkáját és ez meglátszik abban, hogy
mostanában tudtunk fejleszteni a gépparkunkon, kicsit jobb számítógépeink vannak már, és a
kollegáim jobb felszerelésekkel tudnak az utcára menni. Ezt szeretnénk megköszönni a mai
napon is, és az önkormányzatok és a képviselő-testület együttműködését várjuk a következő
évben is és remélem, hogy elégedettek a mi teljesítményünkkel. Természetesen mindig lehet
jobbat, és többet csinálni, mi megpróbáljuk ezt az évet is úgy teljesíteni, hogy a következő
évben is hasonló eredményeket tudjunk önöknek majd felmutatni. Köszönöm szépen.
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Farkas Éva Erzsébet polgármester: Nagyon szépen köszönöm. Dr. Lukács János r.
dandártábornok úré a szó.
Dr. Lukács János r. dandártábornok, rendőrségi főtanácsos, a Csongrád Megyei Rendőrfőkapitányság megyei rendőrfőkapitánya: Köszönöm szépen a szót. Mélyen tisztelt
Polgármester Asszony, Képviselő-testület! Kedves Televízió Nézők! Hölgyeim és Uraim!
Nagyon szépen köszönöm a meghívást, a lehetőséget, és külön azt a gesztust, hogy elöl
foglaltunk helyet a dolgos napirendek sorában. Engedjék meg, hogy országos főkapitányunktól
kölcsönözzek egy mondatot, idézem: „A rendőrség a közbiztonság letéteményese, ám helyi
segítség háttér ország nélkül a rend őrzése nagyon nehéz lenne.” Azaz, hogy egyedül nem megy,
a közbiztonság érdekében szükség van mindenkire, ebből pedig az is következik, hogy a
közbiztonság megteremtése helyben dől el, tehát Csongrád megye közbiztonsága egyrészt
valóban Szeged, Kossuth Lajos sgt. 22-24., de Makó város közbiztonsága egészen biztos, hogy
a makói rendőrkapitányság illetékességi területén dől el. Mi következetesen törekszünk arra,
hogy a közbiztonság kérdésében, az abból eredő kihívásokat minden esetben a nyilvánosság
erejével helyben igyekezzünk megválaszolni. Azt gondolom, hogy hozzáértők között
szükségtelen elmondani, már-már közhely, hogy meghatározó a közbiztonság szempontjából a
3 alapvető pillér, az önkormányzat, a polgárőrség és természetesen a rendőrség. Ami az
önkormányzatot illeti, szeretném megköszönni évek hosszú sora óta tartó folyamatos erkölcsi
és materiális támogatást, illetőleg ebben az esztendőben, miként a megelőző 3 esztendőben
külön azt, hogy a Belügyminisztérium által megrendelt felmérésen, amelyben egy 5 fokú skálán
szavazott az ország valamennyi önkormányzata, egyfajta sorrendiség alakult ki a megyék között,
és Csongrád megye az elmúlt 4 esztendő minden évében az 1. helyen végzett. Ez történt az
elmúlt évben is, egy 4,55%-os pozícióval. Makó Város Önkormányzatának és a Makói
Rendőrkapitányság illetékességi területén működő valamennyi önkormányzatnak jár a köszönet.
Mi pedig a magunk részéről azt tudjuk ígérni, hogy igyekszünk munkával meghálálni ezt az
előlegezett, illetőleg valós bizalmat. Természetesen nem akarjuk kisajátítani, hiszen mint
mondtam, legfontosabb szövetségesünk a polgárőrség, a polgárőrök sokat, és jól dolgoztak,
ebben a vélt, valós sikerben nekünk is komoly szerepük van, és mindazon civil szervezeteknek,
akik a közügyért felsorakoztak. A Makón dolgozó munkatársaim jól tudják kezelni azokat a
kihívásokat, amelyek nap, mint nap adódnak. Megfelelő az értékelés, megfelelő a
finomhangolás, és az is figyelemre méltó, hogy megfelelően juttatják érvényre a helyi érdekeket.
Azt is tudják, hogy a közterületeken nyilvános helyeken dől el a helyi biztonság sorsa, és az is
nyilvánvaló, hogy ebből pedig nem vitás, ami keletkezik, a szubjektív közbiztonság érzet.
Engedjék meg, hogy a kollegáim munkáját ajánljam szívükbe, lelkükbe, becsüljék meg a
rendőrséget, illetőleg ha kell, és a feltételei fennállnak, azonnal juttassák el azokat a jelzéseiket,
amelyek a köz szempontjából aggályosnak tartanak, legyen az akár bűncselekményre utaló
információ, akár szabálysértés, vagy akár más deviáns magatartás, mert közösen erősebbek
vagyunk. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet.
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Nagyon szépen köszönöm megyei rendőrfőkapitány úr
hozzászólását, illetve Palicz András makói rendőrkapitány úr beszámolóhoz szólt gondolatait.
Dr. Sánta Sándor képviselő úré a szó.
Dr. Sánta Sándor, az Egyenlő Esély Bizottság elnöke, települési képviselő: Tisztelt
Képviselő-testület! Tisztelt Kapitány Urak! Ott folytatom, ahol 1 éve abbahagytam a Korona
nagytermében a drog elleni küzdelemmel. A bizottságunk tárgyalta a beszámolót, és érdemben
szinte minden egyes ponttal egyetértünk azzal, amit a beszámoló tartalmaz. A drogkérdésben a
kapitány úrral való véleményváltás után is megállapítható, hogy a drog elleni küzdelem jó
kezekben van, viszont Makó városban a szervezettsége, összehangolása kívánni valót hagy maga
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után, és abban is egyetértettünk, hogy úgy, mint nagyon sok település, Makó is ki kell, hogy
dolgozza a drog koncepcióját és ebben kértem a kapitány úr segítségét. Meg szeretném dicsérni
polgármesterünket egy hozzászólással. Frissen választott polgármesterként azt mondta, hogy
nem csak rendőrségi ügy a drog. Nagyon egyet értünk, és éppen ezért a bizottság javasolja saját
önkormányzatának, testületének, hogy ebbe működjön közre. Köszönöm szépen.
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Nagyon szépen köszönöm. Weszelyné Véghseő Henriett
Mária képviselő asszonyé a szó.
Weszelyné Véghseő Henriett Mária, települési képviselő: Tisztelt Polgármester Asszony!
Tisztelt Képviselő-testület! A bevándorlással kapcsolatban szeretnék kérdezni, hogy mennyire
érinti Makót, illetve hogy tudtunk felkészülni rá? Nem láttam az anyagban, és szeretném
megkérdezni, hogy a határok közelsége miatt érinti-e egyáltalán Makót ez a probléma?
Köszönöm szépen.
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Palicz András rendőrkapitány úré a szó.
Palicz András r. alezredes, rendőrségi főtanácsos, a Makói Rendőrkapitányság
kapitánya: Makó térségében ez nem probléma. Ásotthalom, Mórahalom, Röszke környékét
érinti ez nagyon mélyen, hisz az ott dolgozó kollegáimnak okoz ez napi problémát. Mi csak
annyiban szoktunk segíteni, hogy amennyiben nagyon sok az oda érkező külföldi, akkor a
kiszombori határrendészeti kirendeltség szokott még segítséget nyújtani az ott folyó munkához
meghallgatásokban. Makón ilyen jellegű probléma nem volt az elmúlt időszakban.
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Köszönöm szépen. Kovács Sándor képviselő úré a szó.
Kovács Sándor, a Makovecz Imre Bizottság elnöke, települési képviselő: Tisztelt
Képviselő-testület! Tisztelt Kapitány urak! A romló baleseti statisztika kapcsán milyen
befolyásoló tényező lehetett az elkerülő 43-as és a tótkomlósi út kereszteződésében kialakult
gyakori balesetek száma? Milyen hatással volt erre a romló statisztikára, és milyen hatással
lehetett, holott a normális gondolkodás azt kívánná, hogy az elkerülő autópálya elkészültével
várhatóan csökken a baleset. Most itt nőtt. Nem arról van szó, hogy a külföldi autósok esetleg
nem kellően ismerik még a kialakult viszonyokat, és ezért is romolhatott ez a statisztika? A
bizottságunk megtárgyalta, és elfogadta teljes mértékben a kapitány úr beszámolóját. Köszönöm
szépen.
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Palicz András rendőrkapitány úré a szó.
Palicz András r. alezredes, rendőrségi főtanácsos, a Makói Rendőrkapitányság
kapitánya: Az elkerülő út valóban problémás egy jó ideje, és ott több próbálkozásunk volt
már, hogy biztonságosabbá tegyük, hiszen azt tudjuk, hogy a Rákosi úti kereszteződés az, ami a
legnagyobb problémát jelenti az elmúlt időszakban. Ott már nagyon sok tábla van kint, de úgy
látszik, hogy ez még mindig kevés, és most nem olyan régen, körülbelül 2 héttel ezelőtt voltak
kint a kollegáim az önkormányzattal, közúttal közösen, és egy újabb javaslatot tettünk arra,
hogy hogyan lehetne még biztonságosabbá tenni azt az átkelőt, és úgy gondolom, hogy ez rövid
időn belül meg is fog történni. Természetesen, ha az autópálya elkészül, és végig már azon
tudnak menni majd a külföldi kamionok, akkor kisebb lesz a leterheltsége ennek az elkerülő
úrnak, és talán akkor javulás is elérhető. Az autópálya semmiképpen nem növelte a baleseti
statisztikánkat, hiszen amikor lejönnek az autópályáról, az első település amin átmennek
Nagylak felé, az olyan biztonságos ilyen szempontból, hogy baleset sem történt például 20132014-ben 1-2 baleset volt összesen. Inkább azt gondolom, hogy a figyelmetlenség ilyen
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szempontból, a rohanás, ami közrejátszik abban, hogy nő a baleseteknek a száma, és azt
gondolom, hogy talán az előző években voltak túlságosan jó statisztikai adataink, és talán ezek a
realitás számai, amit most értünk el, hiszen hogyha azt vesszük, hogy Csongrád egy jóval kisebb
település, mint mi és ott is 150 körül van a balesetek száma, szóval azt gondolom, hogy az előző
években jót nyújtottunk és most érünk el a realitás talajára.
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Köszönöm szépen kapitány úr válaszát. Dr. Török
Miklós képviselő úré a szó.
Dr. Török Miklós, települési képviselő: Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Asszony!
Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Kapitány Urak! Meg szeretném köszönni a munkájukat
önöknek, és a beosztottjaiknak. Nagyon jó munkát végeztek és a továbbiakban is sok sikert
kívánok hozzájuk. Minek tulajdonítják azt, hogy a bűncselekmények száma ilyen nagymértékben
csökkent? Köszönöm.
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Palicz András rendőrkapitány úré a szó.
Palicz András r. alezredes, rendőrségi főtanácsos, a Makói Rendőrkapitányság
kapitánya: Én úgy gondolom, hogy a bűnmegelőzés mindenképpen nagyon fontos. Amikor
elkezdtük a biztonságos Makó programunkat még 2010-ben, szinte minden korosztályt
megszólítunk azóta. Rengeteg bűnmegelőzési előadást tartunk már általános iskolától felfelé, és
eljutunk az idősekhez, és nagyon jó visszajelzéseket kapunk, és sokat csökkent például az idősek
sérelmére elkövetett bűncselekmények száma, csalások voltak, ami nagyon jellemző volt, és
ezeket sikerült javarészt megelőznünk. 1-2 ember most is van, akik át tudnak sajnos verni, de
régebben ez sokkal jellemzőbb volt. A kollegáim helyi személyismerete rettenetesen sokat javult
az elmúlt időszakban, és talán az is közrejátszott, hogy nincs nagy fluktuáció a
rendőrkapitányságon, hanem egy állandó csapattal tudunk együtt dolgozni, és így a bűnöző
réteget jobban megismertük. Ide kell venni, amint említettem, a kamerarendszernek a
megjelenését, hiszen 162 kamera egy településen elementáris mennyiség, és ha létszámra
lebontjuk Magyarország lakosságát, akkor a legkamerázottabb város címet mindenképpen Makó
vinné el.
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Nagyon szépen köszönjük. Dr. Hadik György képviselő
úré a szó.
Dr. Hadik György, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke, települési képviselő:
Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Képviselő-testület! Drogárusítás Makón. Egyre több
olyan választópolgárom keres meg azzal a problémával, hogy Makón az interneten keresztül
drognak nem minősülő, pszichotrop anyagoknak az árusítása folyik. Tisztában vagyunk azzal,
hogy drog az, amit a jelenlegi Büntető Törvénykönyv tételesen felsorol, és drognak minősít. A
rendőrkapitányság hatásköre azokra az anyagokra terjed ki, amit a tételesen szereplő vegyületek
között szerepel. Tudjuk, hogy a pszichotrop anyagokat előállítók, illetőleg a rendőrség között
egy versenyfutás folyik, ami annyit jelent, hogy állandóan meghatározzák azokat a szereket,
amik különösen ártalmasak az egészségre, és ezeket üldözendőnek minősítik. Ez egy időszak,
amíg ez rendőrségi hatáskörbe kerül ezeknek az üldözése. Ennek ellenére úgy érezzük, hogy ez,
ami ebben a városban történik, különösen, hogy a fiatalok körében történik ez, semmiképpen
sem egy kedvező dolog, mert ezek egészségkárosító anyagok. Olyan, mint az alkohol. Alkoholt
fogyasztani nem tiltott, azonban különösen a fiatalok körében nem ajánlható. A bizottsági
ülésen elhangzott ezért egy olyan gondolat, hogy mi az önkormányzat részéről tegyük azt meg,
hogy az általunk irányított TV-nél a baba-mama műsorok, az egészségügyi magazin mellett egy
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ilyen kábítószer ellenes magazinműsort is indítsunk el, ahol felvilágosító tevékenységet
végeznének, ahol elmesélnék ezt, hogy ennek milyen hatása van, milyen eredményekre vezethet
az, hogyha ezt túlzottan fogyasztja bármelyik fiatal, vagy idősebb ember. Köszönöm szépen.
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Palicz András rendőrkapitány úré a szó.
Palicz András r. alezredes, rendőrségi főtanácsos, a Makói Rendőrkapitányság
kapitánya: Köszönöm szépen. A droggal ilyen szempontból tényleg sok probléma adódik, és
nem a kábítószerrel. Azt kell tudomásul venni, hogy különbséget kell tennünk a legálisan
vásárolható, sajnos vásárolható szerek közül, ami a „C-listán” még nincs fent, és ez egy örök
versenyfutás a jogalkotó és a vegyészek között. Amikor valamilyen szert felrakunk a „C-listára”,
egy molekula megváltoztatásával egy új szer keletkezik belőle, és kezdhetjük elölről ezt az egész
folyamatot, és ezért van az, hogy egy picit mindig hátrányban vagyunk, hiszen a vegyészek
mindig tudják, hogy körülbelül mire kell odafigyelniük. Mindenképpen szeretnénk egy
drogstratégiát kidolgozni itt Makó városára, amiben ezek szerepelni fognak. A TV-t
mindenképp hasznosnak tartjuk, hiszen olyan előadásokat hozhatunk majd ide, ami mindenki
számára fontos lesz, és szeptemberben lesz egy drogmegelőzési hét is, amiben a megye
segítségét is meg fogjuk kapni. Színvonalas előadásokat hallhatnak majd a fiatalok, vagy azok a
szülők, akik arra ellátogatnak. Ennek a harcnak nagyon fontos letéteményese a család. Amikor a
rendőrségnek már közbe kell lépni, akkor ilyen szempontból mi már csak a büntetés vagyunk. A
családnak a helyzete elsődleges, utána az iskoláé jön, majd a rendőrség. Ennek a hármas
összefogásnak kell együtt dolgozni ahhoz, hogy ezeket a dolgokat vissza tudjuk szorítani, és
Zacher Gábor azt mondta, hogy nem a kábítószerből van a legtöbb ember, aki bejut a
kórházba, hanem most már a pszichotrop drogoktól 80-85%-ig bekerülnek a kórházba, mert
nem ismerik a hatását. Erre nagyon oda kell figyelni otthon is, és tudjuk, hogy nem minősül
kábítószernek és áfás számlával lehet vásárolni az interneten. De ha a szülők otthon tudnak
beszélgetni a gyerekeikkel és őszinték egymáshoz, akkor erről lehet úgy beszélgetni, hogy akár a
gyereket rá lehet venni arra, hogy mondjon le ezekről a szerekről, és ha tisztességes, jó
családban nő fel, akkor talán nem is lesz rá szüksége.
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Nagyon szépen köszönöm. Marosvári Attila képviselő
úré a szó.
Marosvári Attila, települési képviselő: Köszönöm szépen. Tisztelt Polgármester Asszony!
Tisztelt Képviselő-testület! Aki régebb óta itt ül a képviselő-testületben, évente találkozik a
rendőrség beszámolójával, és azt gondolom ezt képviselő társaim egy része is megerősítette
már, hogy jó érzéssel olvassuk az egyre javuló statisztikai adatokat, a beszámoló pozitívabb
végkicsengését. Nem csak a számok javultak az elmúlt években, hanem a városban élő
lakosságnak a biztonságérzete is visszaigazolja azt, hogy ez a javuló tendencia tényleg
megalapozott. Ahhoz, hogy ezek az adatok, ez a drasztikus, és ezt pozitív előjellel mondom, a
drasztikus bűnözés visszaesési csökkenés bekövetkezzék Makón, két nagyon-nagyon fontos
feltétele volt. Az egyik a nagyon markáns, nagyon határozott, helyi, rendőri vezetés. Kapitány
úrnak közvetlen munkatársainak, akik már évek óta stabilan a helyükön vannak, és én is
köszönöm, hogy nincs fluktuáció a vezetésben, nagyon fontos ez a fajta állandóság, ez a fajta
odafigyelés, ez a fajta helyismeret, tapasztalat, amivel rendelkeznek, nagyon komoly mértékben
hozzájárul ahhoz, hogy kézben lehessen tartani a potenciális bűnözést és nem utólag kell
feltárni az eseményeket, hanem előre kell lekezelni ezeket a problémákat megelőzendő, hogy
bűncselekmények kialakuljanak. Ezért én azt gondolom, nem csak a magam nevében, hanem
képviselő társaim, a város nevében is köszönetet mondhatok önöknek, de ezt vélelmezem, hogy
polgármester asszony is hivatalosan meg fogja tenni. A másik, ami kellett azért ehhez, az
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önkormányzat hozzáállása, partnersége. Kapitány úr is erről beszélt, két ciklussal ez előtt elég
sokat beszélgettünk arról, hogy romlanak a közbiztonsági mutatók, és akkor az önkormányzat
egy nagyon komoly programot hirdetett meg annak érdekében, hogy hogyan tudunk javítani a
helyi közbiztonságon. Két nagyon lényeges programot indítottunk el, az egyik, a „Hogyan
védjük meg gyermekeinket” című programsorozat, amely kifejezetten az iskolákon, a
gyerekeken, a családokon keresztül próbálta eljuttatni azokat az információkat a drog
prevencióval, az alkohollal, és egyéb problémákkal, amikről Dr. Hadik György képviselő úr is
beszélt, hogyan lehet megelőzni ezeket a dolgokat. Nem tudom, mert látens probléma a drog
probléma, nagyon sok esetben csak utólag lehet feltérképezni, de ha már a gyerekeken keresztül
a szülők odafigyelnek erre, talán vissza tudjuk fordítani, vagy meg tudjuk előzni ezeket a
folyamatokat. A másik nagyon komoly programunk a „Biztonságos Makóért” program volt,
amelynek legnagyobb eredménye az, amit kapitány úr is megerősített, hogy egy nagyon komoly
kamerarendszer jött létre a városban egy ciklussal ez előtt, és megpróbáltunk odafigyelni az
elmúlt években például a szennyvízberuházáshoz kötődően is, hogy belerakjunk olyan újabb
kamerarendszert, ami nem csak a szennyvízhez kapcsolódó objektumokat figyeli
értelemszerűen, mert ezek messzebb látnak. Nem csak az átemelőket nézik, hanem a
közterületet is. Ennek az átadása egyébként most már ennek az önkormányzati ciklusnak a
keretében történt meg, de ez az előrelátás, ez a fajta gondolkodás jelezte azt, vagy hozta létre
azt, hogy most 162 kamerával az ország legjobban ilyen szempontból ellátott települése lehet
Makó, és ennek nagyon komoly következménye az, hogy ilyen drasztikus javulás következett be
a közbiztonságban. Hogy egy nagyon picit beszéljek a jövőről is, én két olyan feladatot látok
most, amire oda kellene figyelni, és amit talán nem tudtunk megoldani, az egyik a belváros
problémája. Mindig tavasztól őszig, amikor jó idő van, nem bűncselekményekről beszélek,
hanem olyan típusú zavarkeltésről, randalírozásról a különböző kocsmákhoz vezető
útvonalaknak a megközelítése, illetve annak elhagyása kapcsán zajról, közrendzavarásról,
amelyek azért az itt élő embereket zavarják. Erről mindig beszéltünk, és mindig kértük azt, hogy
minél több hétvégén, közterületen lévő rendőr a jelenlétével, hiszen bűncselekmény nem
történik ugyan, de rendzavarás igen, a jelenlétével ezt fékezze meg, és erre mindig visszajelzést
kapunk, hogy igen ez meg fog történni. Vannak akciók, amikor időszakosan ez a helyzet javul,
van amikor egy kicsit leáll ez a dolog. Én mindenképpen azt szeretném kérni kapitány uraktól,
hogy segítsenek abban a városnak, hogy ez a probléma karbantartható legyen. A másik, ami
viszont polgármester asszony ciklus programjában is szerepel és én ezt nagyon fontosnak
tartom, hogyha meg lehet oldani, akkor a honvédi városrészben, ami helyzeténél fogva egy
eléggé szegregált városrész, ha létre lehet hozni egy kihelyezett rendőrőrsöt, ez még egyszer
mondom nem az én programom, a többség programja, és én ezt messzemenően támogatom,
akkor ebben adjanak nekik segítséget. A Honvédban élő városrész elöregedő, elszegényedő
emberei számára ez a fajta megerősítés, ez a fajta jelenlét segíteni tud lelki szempontból
mindenképpen, és az anyagi javak biztonsága tekintetében is, hogy úgy érezzék magukat ebben
a városban, mint egyenjogú, egyenrangú polgárai. Ebben azt gondolom, hogy önök, a rendőrség
szakmai kiállása segíteni tud a jelenlegi városvezetésnek abban, hogy ez a program meg is
tudjon valósulni. Hogyha ezekben a dolgokban még előre tudunk lépni és a kamerarendszer
felhasználásával, az eddigi tapasztalatok segítségével meg tudjuk őrizni ezt a folyamatot, akkor
ez a város e tekintetben hosszútávon rendben lesz. Ebben kérem az együttműködésüket.
Nagyon szépen köszönöm.
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Nagyon szépen köszönöm képviselő úr. Palicz András
rendőrkapitány úré a szó.
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Palicz András r. alezredes, rendőrségi főtanácsos, a Makói Rendőrkapitányság
kapitánya: Köszönöm szépen a hozzászólást. A két problémás esettel szeretnék akkor most
inkább foglalkozni. A belváros. Az önkormányzat, amikor tavaly elkezdtük már a nyári
időszakban azt, hogy az önkormányzatnál dolgozók is besegítenek péntek, szombat éjszaka
abban, hogy rendet tudjunk tartani a belvárosban és a fiatalokkal szót tudjunk érteni, ez szépen
beindult. A visszajelzéseket meg szoktuk kapni természetesen a belvárosban lakóktól, hogy
éppen milyen hétvége volt és hogy hogyan alakult az ő éjszakai helyzetük, mennyire tudtak
aludni, és ehhez most nagyban hozzájárul az is, hogy sokkal több időt tudunk a közterületen
tölteni. A kollegáimmal, mint ahogy mondtam, több ezer órával többet vagyunk kint, viszont
természetes igaz, hogy 270 utcája van Makónak, minden utcában egyszerre nem tudunk ott
lenni, de a belváros ilyen szempontból biztos, hogy kiemelt figyelmet érdemel. És azt tartanám
még fontosnak, ami talán nem sokára meg fog valósulni, hogy legyen egy hely, ahova a
fiatalokat oda tudjuk szoktatni. A belvárosba természetesen az éjjel-nappali bolt szoktatja őket,
és hogyha viszont lenne egy olyan hely, ahol együtt tudnának játszani, együtt tudnának
beszélgetni, akkor sokkal könnyebb lenne a helyzetünk, hiszen ha most tiltunk számukra egy
csomó mindent, el kellene tudni mondani, hogy hova menjenek. Azt nem mondhatom mindig
nekik, hogy ne gyertek ide, ne legyetek itt, itt nem lehet biciklizni, stb. Ha megkérdezik, hogy
hova menjenek, nem mondhatjuk azt, hogy menjenek haza. Azt hiszem nem ez a jó megoldás,
viszont az önkormányzatnak már van erre egy kialakult koncepciója, és úgy gondolom, hogyha
az megvalósul, sakkor sokkal könnyebb lesz szót értenünk a fiatalokkal. A Honvéd
városrészben azt szeretném elmondani, hogy ez a javulás ott is tetten érhető, amit felsoroltunk a
beszámoló során. KMB-seink vannak Honvéd városrészben. Azt gondolom, hogy a rendőrőrs
megalakítása most még egy picit talán hosszabb távú tervnek tűnhet. Én azt szeretem inkább,
hogy a kollegáim ott vannak a helyszínen, nem pedig egy irodában ülnek. Beszélgettünk már
erről a polgármester asszonnyal is és a kabinet tagjaival, hogyha mobil őrsöt csinálnánk, akkor
azt hiszem, hogy odaszoktatnánk a kollegáimat arra az egy helyre. Én annak vagyok a híve, hogy
az emberek között legyenek. Egy KMB-s irodát kezdetnek szerintem mindenképp megoldható
lenne, hogyha találnánk egy olyan ingatlant, ahova oda lehetne az ott lakókat szoktatni, hogyha
szükséges, és egy KMB-s iroda lehetne a kezdeményezése ennek az egésznek. Én viszont
mindenképp annak vagyok a híve, hogy minél több időt gyalogosan töltsenek el azon a
városrészen a kollegáim, és hogy lássák őket, ne csak az legyen, hogy 120 km/h-val átszáguldó
rendőrautót hetente egyszer meglátnak. De úgy gondolom, hogy a honvédosok is elmondhatják,
hogy az elmúlt időszakban sokkal több rendőr van a környékükön. Ezt meg fogjuk beszélni
polgármester asszonnyal is, hogy milyen lehetőségeink lesznek pénzügyileg, és még ilyen
szempontból fontos a létszám is, és amennyiben a lehetőség meglesz rá, akkor mindenképp
lépni fogunk. Nagyon szépen köszönöm.
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Toldi János képviselő úré a szó.
Toldi János, az Emberi Erőforrások Bizottsága elnöke, települési képviselő: Tisztelt
Polgármester Asszony! Tisztelt Képviselő Társaim! Az pozitív értékelés legyen másodlagosan,
mert azt mindenki olvassa, meg látja a televízió csatornáin, hogy mindenütt valaki ütközik,
mindenütt valami történik, csak utána szépen ellankad a további tájékoztatás. Megütötte a
fülemet ez az úgynevezett kampány dolog a képviselő társam részéről. Amikor annak idején egy
pályázat biztosította a városnak azt a bizonyos lehetőséget, hogy ennyi kamerát kihelyezzünk,
akkor örömmel vettük és veregettük a vállunkat, hogy ezt megérdemeltük. Utána jött egy másik
beruházás, és pont ezt azt hiszem kapitány úr elmondta a bizottság előtt, hogy a két
kamerarendszer még nincs összekötve. Tehát a régi dolog külön fut, és van egy másik, ami úgy
kezdődött a szennyvízberuházással, hogy jár hozzá ez is, de elsődlegesen a vagyonmegőrzésével
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kapcsolatban. Az már csak dicsőség, hogy ezt több célra is fel lehet használni. Az utolsó
gondolat, ami kapitány úrhoz szól, látszani. Ha kimegyünk egy iskola elé, mert tudjuk, hogy
gond és baj van, mert szabálytalanul megáll a kocsi, szabálytalanul átmegyünk, az esetben
mindig érdekes a látszani. Ha kimegy valaki, rendőrautó legyen lehetőleg itt a Kálvin utcai iskola
környékén, mert örülök akkor is, ha egy nyomozó van kint a sima kocsival, de akkor nem a
rendőrt veszik észre, hogy trafipaxozik. A látszaniba benne van a turizmus. Kellene nekünk
kerékpáros rendőr. A megfelelő kerékpárutak rendelkezésre állnak sok helyen. Én ígérem az én
képviselői alapomból a két bukósisakot már odaadom. A másik a motoros járőrszolgálat.
Hogyha megint van idő, van lehetőség, legalább csak egy párban, lesz motoros rendőrünk is. És
a harmadik, hogy van nekünk lovas szakosztályunk, és vannak olyan rendőreink, valakik pont a
lovas szakosztály tagjai. A lovas rendőrszolgálat. Nem azt mondom, hogy a Széchenyi téren,
vagy a Csanád vezér téren legyenek, de vannak olyan dolgok, például a fakivágás, ahol pont a
motorzaj miatt már tudják, hogy mikor kell leállítani a fakivágó fűrészgépet. Ahogy a
bizottságunknál is eldöntöttük, hogy megszavazzuk a beszámolót, további jó munkát kívánunk
és a legfontosabb, ezek után is látszani. Köszönöm szépen.
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Palicz András rendőrkapitány úré a szó.
Palicz András r. alezredes, rendőrségi főtanácsos, a Makói Rendőrkapitányság
kapitánya: Nagyon szépen köszönöm. Az általános iskolák környékén azért igyekszünk a
délelőtti és a délutáni órákban is megjelenni és tényleg segíteni az ott lévő fiataloknak az
átkelését, vagy éppen a biztonságos kerékpározását. Kollegáim hogyha nincs más feladatuk
mindig be szokták tartani, mert én reggel, amikor jövök dolgozni, mindig látom, hogy ott
vannak-e vagy sem, szóval azonnal tudom ellenőrizni a feladat végrehajtását, és az iskolákkal is
nagyon jó a kapcsolatunk, és hogyha bárhol probléma van, azonnal fel szoktak hívni és akkor
próbáljuk úgy alakítani a reggeli programjainkat, hogy mindenhova odajussunk. A kerékpáros, a
motoros, és a lovas rendőrséggel kapcsolatban az ORFK szokott adni lovas rendőröket, és a
kerékpáros és a motoros rendőrökkel kapcsolatban én megmondom őszintén, hogy a
távolságok miatt sokszor szkeptikus vagyok, hogy az elkövetői kör általában fejlődik és
Mercedessel jár, akkor nekünk nehezebb a kerékpárral utolérni őket. Vannak olyan területek
természetesen, ami megfelelő lenne erre, hiszen a Maros parton egy biciklis járőrpárosunk,
hogyha van rá lehetőség, és van rá ember, akkor ezt meg tudnánk oldani. Ott jó lehetne, vagy
akár a Honvéd városrészben is, de a többi városrész, hogy időben oda tudjunk érni
mindenhova, én ilyen szempontból gépkocsi párti vagyok, és azt szeretem, hogyha a kollegáim
azonnal mozdíthatóak, mert hogyha történik valahol egy erőszakosabb bűncselekmény,
szeretem ha minél hamarabb minél többen ott vannak. Ez meggondolandó majd és úgy
gondolom, hogyha lesz rá lehetőség, akkor ezeken a környékeken megpróbálunk ebben
előrelépni. A kerékpáros rendőrökkel kapcsolatban már az ORFK felé a főkapitányság már el is
küldte azokat a kérelmeket, hogy melyik kapitányság hány darab kerékpárt szeretne kapni.
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Nagyon szépen köszönöm. Dr. Sánta Sándor képviselő
úré a szó.
Dr. Sánta Sándor, az Egyenlő Esély Bizottság elnöke, települési képviselő: Köszönöm a
szót. A Honvéd városrészbeli rendőrőrssel kapcsolatban egy kicsit személyesen érintve vagyok,
mert polgármesterként ott létesítettünk egy rendőrőrsöt. Ünnepélyesen át is adtuk. Javasolnám
az érintetteknek és kapitány uraknak, hogy nézzék át ennek a sorsát, hogy miért is szüntettük
meg. Megmondom őszintén, hogy megint visszautalok 1 évvel ezelőtti találkozásunkra, hogy itt
jelen vannak azok a barátaim, akik felvetették a sétáló rendőrt, így, ahogy mondom. Nem a
rendőrőrsöt. Én a magam részéről mindennek örülök, ami Honvéd városrészben történik a
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biztonság érdekében, de a rendőrőrsöt én anakronizmusnak tartom. Egy felesleges lépcső, mert
ha valaki egyből a kapitányság ügyeletre be tud szólni, azonnal tud intézkedni. Minden
intézkedési jogot annak az ott lévő rendőrnek azon kívül, hogy éjszaka is nappal is ott
tartózkodjon, véleményem szerint ennek nincs értelme. Valahol máshol kell fejleszteni. Nagyon
merésznek és nagyon álságosnak tartom egyik képviselő társunk hozzászólását, Honvéd
városrészért aggódva és felsorolva, hogy az ottani körülmények mennyire rontják a
közbiztonságot. Amikor az elmúlt 4 évben elhangzott vészjelzések 4 éven keresztül nem találtak
meghallgatásra, és ebben az itt hozzászólónak nagyon nagy része volt, hiszen a kommunális
feladatok felügyelőjeként óriási szerepe volt abban, hogy hektárnyi területek, emeletnyi magas
gazok voltak, ahol a bűnözők elhelyezték a lopott holmikat, stb. Köszönöm most a segítséget,
csak álságosnak tartom az aggódást. Köszönöm szépen.
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Nagyon szépen köszönöm. Gáspár Sándor képviselő úré
a szó.
Gáspár Sándor, települési képviselő: Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Képviselő
Társaim! Tisztelt Vendégek! Tisztelt Kapitány Úr! Úgy is, mint közbiztonsági tanácsnok,
köszönöm a rendőrség munkáját, tényleg megnyugtató, és jó munkát végeztek. Kapitány úrnak
külön köszönöm, hogy úgy is, mint magánember, úgy is, mint közbiztonsági tanácsnok, mindig
fogad, amikor csak nekem valami problémám van. Csak egy kis figyelmet szeretnék most ez
után a köszönet után kérni. Beindult a jó idő. Vertán telepen is beindultak a motorosok, sőt mi
több, most már még autó rodeósok is. Úgy hajtják az autót, hogy felpörgetik a motort,
fékeznek, és ez látszik a betonon is. Meg lehet nézni a Temesvári utca és a Vaskapu utca sarkán.
Erre szeretném felhívni a figyelmet, illetve a Szép utcai játszótér, valamint a Juhász Gyula tér,
ahogy kapitány úr elmondta, a fiataloknak kellene egy olyan hely, ahol el tudnának beszélgetni,
üdítőt fogyasztani vagy egyebeket, mert ott hétvégeken különösen éjjel 10-11 óráig, éjfélig
randalírozás folyik. Erre egy kis figyelmet szenteljenek. Köszönöm szépen.
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Marosvári Attila képviselő úré a szó.
Marosvári Attila, települési képviselő: Nagyon szépen köszönöm. Tekintettel arra, hogy
megszólíttattam, nem lehet azért ezt szó nélkül hagyni. Én egy olyan programot támogattam
meg, amit önök a választási programjukban prioritásként kezeltek. Én ezt jónak tartom, ezért
mertem ráerősíteni. Nem gondoltam, hogy Dr. Sánta Sándor képviselő úrtól ilyen indulatos
reakciót kapok. Nem kívánok vele vitatkozni és nem kívánom visszadobni azt, hogy ki álságos,
ki nem, nem ez volt bennem a szándék, viszont a fülemben vannak még az ő szavai, amikor
átvette a felújított Tulipán utcai rendelőt, amit az előző önkormányzat megcsinált, a fülemben
van még, amikor együtt jártunk a szennyvízberuházás után a kitakarított, lekaszált, rendbe
rakott területet. Én nem állítom, hogy folyamatosan mindig rend volt Honvédban, de igen is az
tény, hogy legalább is a magam részéről is próbáltunk segíteni és odafigyeltünk arra, hogy a
kitakarítás meginduljon. Én azt gondolom, hogy ebben tudtunk pozitív lépéseket tenni. Nem
dobálom vissza az álságosságot, de nagyon szépen kérem képviselő urat, hogy azért,
polgármester asszony általában rendre szokta utasítani ilyenkor a képviselőket, most ezt nem
tette. Köszönöm. Nem vagyok álságos.
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Köszönöm szépen. Szeretném kérni a tisztelt képviselő
urakat, hogy a személyes jellegű vitákat a testületi ülésen kívül beszéljük és tárgyaljuk meg.
Engedjék meg, hogy mint azt már meg is tettem, képviselő úrnak is válaszolva, hivatalosan már
megtettem itt a testületi ülés előtt, rendőrkapitány uraknak megköszöntem mind a beszámolót,
az eddigi együttműködést, illetve azokat a lehetőségeket, amelyeket a további együttműködés
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reményében nagyon bízom, hogy Makó Város Önkormányzatával tudjuk majd folytatni.
Valóban Makó város új vezetésének fontos a bűnmegelőzés, illetve a bűncselekmények
számának további csökkentése, és itt elég nagy teret kapott a drog prevenció. Ennek érdekében
a kamerát magába foglaló rendszer, ami jelenleg a város életében már jelen van, további
bővítések fontos célja a következő években az új város vezetésének. Itt elhangzott, hogy 162
kamera helyezkedik el ma a városban, és amely a lakosság létszámához mérten igen kimagasló
országos szinten is. Az elmúlt időszakban, az új városvezetés időszakában már 61 kamerát
helyeztünk el természetesen a rendőrkapitánysággal együttműködve. Ez a 61 kamera valóban
elsődleges szempontként a szennyvízberuházásnak köszönhetően valósult meg, de
belügyminisztériumi támogatásnak köszönhetően további 9 kamerát tudunk még kihelyezni.
Ugyanígy nagyon fontosnak tartjuk a drog prevenciót, és ahogy említette már rendőrkapitány
úr, valóban megindultak olyan programok, amelyeket már a város életében, nem csak az
iskolákban, hanem a különböző közösségekben tevékenyen segíti. Az a drog stratégia, amelyet
kifejezetten a város életére szeretnénk megírni közösen együttműködve a rendőrkapitánysággal,
ez a közeljövőben fog elkészülni. Valóban szeptemberre drog prevenciós hetet szeretnénk
szervezni a Makói Egyesített Népjóléti Intézménnyel együttműködve, illetve az önkormányzati
intézmények, cégek bevonásával, amelybe nem csak a szülőket, és az oktatásban szereplő
diákokat, hanem magukat a pedagógusokat is, szakemberek, rendőrök, pszichológusok
bevonásával, előadók bevonásával szeretnénk megvalósítani. Szóba került, hogy a média
megjelenés is nagyon sokat lendíthet, segíthet a drog prevenció történetében. Valóban egy olyan
ismeretterjesztő sorozatot szeretnénk a Makói Városi Televízióban megvalósítani, ami szintén a
drog prevenciót segítené. Országos programba is bekapcsolódunk, az „Iskola Rendőre
Program” már jelen van, ami kifejezetten az iskolai életben megjelenő esetleges
bűncselekményekben segíti a diákokat. Az új városvezetés bűnmegelőzési koncepciójában tehát
mindezek jelen vannak. A további együttműködés keretén belül szeretnénk valóban
megvalósítani, hogy ne csak a városközpontban, hanem a szegényebb városrészben is élhető és
biztonságos város legyen Makó városa. Még egyszer nagyon szépen köszönöm rendőrkapitány
uraknak a jelenlétét, a beszámolót, illetve a válaszadásokat mindannyiunk nevében. Köszönöm
szépen. Kérem, szavazzunk a beszámolóról!
A képviselő-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozza:
110/2015. (IV. 22.) MÖKT h.
Tárgy: Beszámoló a városi rendőrkapitány helyi közbiztonság megszilárdítása érdekében végzett
tevékenységéről
HATÁROZAT
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a városi rendőrkapitány helyi közbiztonság
megszilárdítása érdekében végzett tevékenységéről szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadja.
Erről értesítést kap:
- Makó város polgármestere
- Makó város jegyzője
- Palicz András rendőr alezredes, rendőrségi főtanácsos, kapitányságvezető, Makói
Rendőrkapitány 6900 Makó, Csanád vezér tér 13.
- Dr. Lukács János rendőr dandártábornok, rendőrségi főtanácsos, megyei rendőrfőkapitány,
Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Szeged, Kossuth L. sgt. 22-24.
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- Irattár
2. napirend
Tájékoztató a Magyar Posta Zrt. helyi szolgáltatási tevékenységéről
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! Ahogy a kiküldött anyagban
láthatták, a Magyar Posta Zrt. válaszlevelében megköszönte a képviselő-testületi ülésre szóló
meghívót, azonban a társaság az ülésen nem kíván részt venni, valamint írásos anyagot sem
nyújtott be a napirendi ponthoz. Tekintettel erre, kérem, a napirendi pontot vegyük le
napirendről! Kérem szavazzunk!
A képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett a
következő határozatot hozza:
111/2015. (IV. 22.) MÖKT h.
Tárgy: Tájékoztató a Magyar Posta Zrt. helyi szolgáltatási tevékenységéről

HATÁROZAT
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testület úgy határoz, hogy a „Tájékoztató a Magyar
Posta Zrt. helyi szolgáltatási tevékenységéről” napirendi pontot napirendjéről leveszi.
Erről értesítést kap:
- Makó város polgármestere
- Makó város jegyzője
- Tóthné Jaksa Erika Magyar Posta Zrt. helyi postavezetője (6900 M a k ó Posta u. 7.)
- Rácz Tamásné igazgató asszony, Magyar Posta Zrt. Kelet-Magyarországi Területi
Igazgatóság (4026 Debrecen, Múzeum u. 3.)
- Szarka Zsolt vezérigazgató- Magyar Posta Zrt. (1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.)
- Polgármesteri Hivatal – Jegyzői Iroda – Közigazgatási csoport
- Irattár
3.napirend
Tájékoztató a DAKK Zrt. és a MÁV Zrt. helyi szolgáltatási tevékenységéről
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Jelenlévők! Nagy
tisztelettel köszöntöm körünkben a Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. megjelent
képviselőit, tisztelt vendégeinket, Szirbik Csaba üzemvezető urat, illetve Klenovszki Ferenc
üzemegység vezetőt. Tisztelettel köszöntöm továbbá körünkben a MÁV Zrt. részéről Cseh
Attila területi forgalmi osztályvezető urat. Egyben felkérem a DAKK Zrt. részéről megjelent
kedves vendégeinket, hogy néhány mondatban a beszámolójukat mutassák be nekünk.
Köszönöm szépen.
Szirbik Csaba, a DAKK Zrt. üzemvezetője: Köszönöm szépen. Tisztelt Polgármester
Asszony! Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A 2014 évre vonatkozóan is
elkészítettük a tájékoztatónkat, amit az önkormányzat kért tőlünk, és a szerződéses
15

kötelezettségünk szerint nekünk ezt meg kell tennünk. A tájékoztatóhoz nem fűznék túl sok
hozzászólást, azt gondolom, hogy elég részletes és elég kimerítő információt nyújtottunk ebben.
Ha kérdés van, akkor arra természetesen válaszolunk. A DAKK Zrt.-vel kapcsolatban inkább a
körülöttünk lévő változásokról mondanék egy pár szót önöknek. 2014. december 31-el a Tisza
Volán Zrt. megszűnt, illetve beolvadt a DAKK Zrt.-be. A DAKK Zrt.-be 4 volántársaság
került be, a Kőrös Volán Zrt., a Bács Volán Zrt., és a Kunság Volán Zrt. a Tiszta Volán Zrt.-vel
együtt.
10:12-kor Marosvári Attila települési képviselő elhagyta az üléstermet.
Szirbik Csaba, a DAKK Zrt. üzemvezetője: Ez a 4 társaság képezi a Dél-alföldi Közlekedési
Központot. A DAKK Zrt. végzi ez után a Dél-Alföldön ugyanazokat a tevékenységeket,
ugyanazokat a feladatokat, helyi, helyközi, regionális és országos szintű menetrend szerinti
járatokat, amelyeket eddig az említett 4 társaság. Szervezeti átalakuláson megy át a társaságunk,
ez folyamatban most van, de ezt az utasok, a szolgáltatásunk színvonalán, azon dolgozunk,
hogy ne vegyék észre. Annyi látható, és ezt önök is láthatják, hogy az autóbuszainkról lekerül a
Tisza Volán logó és DAKK Zrt.-s logó kerül rá. A következő változás, ami körülöttünk van,
engedjék meg, hogy bemutassam a mellettem ülő kollegámat, Klenovszki Ferenc urat, ő a maki
üzemegység vezetője lesz. Az elkövetkezendő időben vele fognak többet találkozni. A DAKK
Zrt.-ben én más feladatokat fogok ellátni a közeljövőben. Köszönöm szépen.
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Nagyon szépen köszönöm. Kérdés van-e? Zeitler Ádám
képviselő úré a szó.
Zeitler Ádám, települési képviselő: Köszönöm szépen. Tisztelt Polgármester Asszony!
Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Vendégeink! Én korábban már egyik testületi ülésen
jeleztem néhány gondolatot a buszközlekedéssel kapcsolatban, én ugyanis napi használója
vagyok a tömegközlekedésnek Makó és Szeged között, mert egyetemistaként azzal közelítem
meg Szeged városát, és akkor azzal az észrevétellel éltem, hogy buszoknak a minőségén kellene
javítani. Úgy vettem észre, hogy ez az elmúlt időszakban megtörtént, ugyanis az új azt hiszem
Volvo márkájú buszok beszerzése megtörtént, és egyre többször közlekednek ezek Makó és
Szeged között, illetve Makó környékén is látom ezeket, én ennek nagyon örülök. Ezzel
kapcsolatban élnék azzal a kérdéssel, hogy ez fog-e folytatódni, hogy új buszok beszerzésére sor
kerül-e majd? A másik pedig az, hogy tapasztalva szintén a buszközlekedésnek a sajátosságait,
vannak olyan járatok, amelyek nagy kihasználtsággal működnek, vagy én néha úgy érzem, hogy
túlzott kihasználtsággal is, mert elég nagy tömeg van a járatokon, illetve vannak olyanok is,
amelyek nyilván kevesebb utazóval indulnak el.
10:15-kor Marosvári Attila települési képviselő visszaérkezett az ülésterembe.
Zeitler Ádám, települési képviselő: Gondolom ez forgalomszervezési kérdés is. Ezzel
kapcsolatban annyit szeretnék majd kérdezni, hogy vizsgálják-e a járatoknak a kihasználtságát és
ezek a tapasztalatok alapján alakítanak-e a járatsűrűségen? Köszönöm szépen.
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Szirbik Csaba üzemvezető úré a szó.
Szirbik Csaba, a DAKK Zrt. üzemvezetője: Köszönöm szépen. Az új autóbuszok
beszerzésére vonatkozóan azt tudom önöknek mondani, és ez tulajdonképpen jó hír, és
köszönöm képviselő úrnak, hogy ezt észrevette. Visszamennék egy pár évet, 4-5 évig nem
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történt autóbusz beszerzés a Tisza Volánnál. Ez nem a mi hibánk volt, hanem ilyen volt a
környezetünk. Tehát nem lehetett autóbuszt beszerezni. Ez az időszak megszűnt, és az elmúlt
évben több turnusban érkeztem használt autóbuszok is, de jó állapotúak és új autóbuszok is, és
örömmel mondhatom önöknek, hogy a makói üzemegységhez 3 db új autóbusz érkezett. Ez
elég jó arány az összes többihez képest, de az egész DAKK Zrt. területén korszerűsítik a
járműparkot, és ez a folyamat nem állt meg. Most tudomásom van arról, hogy most van
közbeszerzés alatt egy közel 100 db-os járműbeszerzés, aminek szintén a hatásait itt MakóSzeged között, Csongrád megyében meg fogják önök érezni, tehát láthatóak lesznek, és ez
nagyban fogja javítani a mi szolgáltatási színvonalunkat. A másik kérdésére a válasz, a MakóSzeged autóbusz járatokban nem lehet hibázni. Ott mindig olyan nagy utaslétszám van, hogy ott
mindig elég jól kihasználtak az autóbuszaink. Természetesen figyeljük, és természetesen
utasszámlálással követjük az eseményeket, de valószínű, hogy amit ön említ időpontot az a
reggeli és a délutáni, hivatásforgalomnak hívjuk mi ezt az időszakot. Ott sajnos nincs az a
kapacitás, amit kibocsátanánk, és mégis mindenki ülőhellyel tudna utazni Szegedre. Tehát ahhoz
nagyon-nagyon sok autóbuszt kellene beállítani, és ez nem megoldható fizikailag sem. Viszont
ezzel kapcsolatban van egy jó hírem, és lehet, hogy majd a MÁV-os kollega elmondja, készült és
én láttam egy olyan tanulmányt, egy olyan anyagot, ami Makó-Szeged között is a villamos
vonalat, úgynevezett Tram-train rendszert be szeretnénk vezetni. Ezek egyelőre tervek és ezek
hosszútávon lesznek majd használhatók. Ez nagyon távoli dolog, de már van ezzel foglalkozás.
Az azt jelenti, hogy Makó autóbusz állomástól Szeged belvárosáig lehet ilyen gyorsvasúti
jelleggel majd utazni. A zsúfoltságot kezeljük, amennyire tudjuk, de azért van, amikor
tudomásul kell venni, hogy megfelelő autóbusz hiányáéban, illetve kapacitás hiányában
előfordul a zsúfoltság, de utas lemaradás, és annyira kirívó esetek én azt gondolom, hogy
nincsenek. Visszatérve, még egy gondolat a Makó-Szeged vonalra, ott 70db járatpár közlekedik
naponta. Rengeteg. És nagyon sok az utas természetesen. Köszönöm szépen.
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Nagyon szépen köszönöm. Kovács Sándor képviselő úré
a szó.
Kovács Sándor, a Makovecz Imre Bizottság elnöke, települési képviselő: Tisztelt
Képviselő-testület! Tisztelt vendégeink! A Makovecz bizottság mindkét személyszállítással, és
áruszállítással foglalkozó társaság anyagát megtárgyalta részletesen. Elég sok kérdés merült fel,
és mind kettőt elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. Köszönöm.
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Köszönöm szépen. Toldi János képviselő úré a szó.
Toldi János, az Emberi Erőforrások Bizottsága elnöke, települési képviselő: Köszönöm
szépen. Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Képviselő Társaim! Tisztelt Vendégek! Jogilag
mennyiben fog változni az, mivel, hogy közút kezelésében lévő utak mellett vannak
buszmegállóink, ahol köztudomású, hogy egyre nagyobb aszfaltegyenetlenségek vannak, akkor
ilyen megállóknál esetleg lehetne-e akadálymentesítést végezni. Buszaink sem úgy állak, hogy
minden egyes buszra akadálymentesen fel lehet szállni, ugyanakkor ha jól tudom, csak a Szegedi
utcán van egy ilyen rámpa, ahol kerekesszékkel is fel lehet menni, de vele szembeni megállóban
olyan a lépcső, hogy ott gyalogosan, egészséges embernek is lehetetlen lejönni, mert olyan
állapotban van. A másik, tudom, hogy a mi feladatunk is lesz a városon belül, vannak még olyan
buszmegállók, ahol tető által nincs védettség. A másik, az Emberi Erőforrások Bizottsága is
megtárgyalta az anyagot. Folytatjuk majd a tárgyalást, mivel hogy most új név alatt, új
kapcsolatok indulnak a város és önök között, és ebben bízunk, hogyha mi is megfelelő összeget
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tudunk szerezni, akkor Makó-Rákos utazóközönségének is lehet, hogy csökkenni fog egy kicsit
a beutazási költsége. Köszönöm szépen.
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Köszönöm szépen. Szirbik Csaba üzemvezető úré a szó.
Szirbik Csaba, a DAKK Zrt. üzemvezetője: Tisztelt Képviselő Úr! Akadálymentesítésre,
illetve megállóhelyekre vonatkozóan a kátyúk és a megállóhelyeken lévő útaszfalt hibák az
útkezelőhöz tartozik. Mi az útnak használói vagyunk. Itt a Szegedi utcai ABC-nél volt egy ilyen
probléma, elég hosszú ideig fent állt, jó kapcsolat van a közútkezelővel, és mondjuk az
önkormányzattal is természetesen az önkormányzati utak tekintetében, bár önkormányzati úton
nem túl sok menetrendszerinti autóbusz közlekedés van. A közútkezelővel megbeszéltük és
megcsinálták azt a kátyút. Az összes többi az még várat magára. Ez közút feladat. Az
akadálymentesítésre vonatkozóan pedig a következő a helyzet. Pár évvel ezelőtt, és a képviselő
urak között vannak itt, akik abban részt vettek, indult egy projekt, ami a megállóhelyek
átépítésére vonatkozott, és ebben Makón sok megállóhely átépítésre került. Pontosan a Szegedi
utcai ABC-nél és a Kölcsey utcánál lévő megállóhelyek, és ott az akadálymentesítést, ahogy a
hely adta, mondjuk a Kölcsey utcára vonatkozóan, ott megtörtént ez az akadálymentesítés.
Egyébként fontos célunk az a társaság részéről, hogy alacsonypadlós járművek beszerzése
történjen meg, és ez az utóbbi időben így van, mert szeretnénk oda eljutni, hosszú távú
terveinkben benne van, hogy meg tudjuk azt hirdetni, hogy helyközi közlekedésben, vagy
regionális közlekedésben is a menetrendben szerepeltetni tudjuk azt, hogy melyik járaton
alacsonypadlós járművel közlekedünk, és akkor aki mozgásában korlátozott, az akkor konkrétan
tudja ezt, és úgy tudja az utazását szervezni. Ezek a terveink, de ehhez megfelelő létszámú
autóbusz szükséges. A jelenlegi parkkal ezt nem tudjuk biztosítani, de a beszerzéseink erre
vonatkoznak. A jelenlegi helyzetben ezeket az alacsonypadlós, mozgásában korlátozott
személyeknek az utazását úgy oldjuk meg, hogy operatívan azokat a járatokat, alacsonypadlós
autóbusszal végezzük, ahol jelentkezik az igény. Tehát ezeket megoldjuk és kezeljük.
Köszönöm szépen.
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Köszönöm szépen. Weszelyné Véghseő Henriett Mária
képviselő asszonyé a szó.
Weszelyné Véghseő Henriett Mária, települési képviselő: Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Polgármester Asszony! Reggel a gyermekek járnak sokan szegedi iskolákba, és sokkal
könnyebb lenne nekik Makóról Szeged autópályán keresztül, gyorsabban be tudnának jutni, és
itt úgy tudom, hogy kevesebb járat indul. Ennek átgondolása folyamatban van-e? Vagy lehetnee kérni, hogy közvetlenül Makóról az autópályán keresztül tudnának Szegedre bejutni.
Köszönöm szépen.
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Szirbik Csaba üzemvezető úré a szó.
Szirbik Csaba, a DAKK Zrt. üzemvezetője: Annak idején, mikor az autópálya megépült,
akkor gondolkodtunk ezen. Volt erre egy koncepció, volt ebben munka, hogy az autópályán
menjen az autóbusz. Utána nem valósult meg ez az elképzelés. Én azt gondolom, hogy Makó és
Szeged között nagyon jó az autóbusz közlekedés, és vannak expressz járataink, ami itt áll meg
Makón és legközelebb a sportcsarnoknál, és távolságban nincs közelebb, mert még kimegyünk
az autópályára, a felhajtóra, az azért hosszú idő. És amit nem lehet elhagyni szem elől, az pedig
a következő, hogy amikor lejövünk az autópályáról Szegeden, ott sikerül beérkezni egy olyan
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dugóba, ahol fontos perceket fogunk elveszíteni és még később érünk be. Makó és Szeged
között 40 perc a gyorsjáratoknak a közlekedése úgy, hogy a sportcsarnokig beérünk időben és
utána még 10 perc a szegedi helyi közlekedés. De van ilyen koncepciónk. Köszönöm szépen.
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Köszönöm szépen. Kovács Sándor képviselő úré a szó.
Kovács Sándor, a Makovecz Imre Bizottság elnöke, települési képviselő: Egy városlakó
kérte tőlem, hogy tegyem fel ezt a kérdést, hogy a Szegedi utcán, a Gőzmalom utcánál levő
megállóhely egyáltalán van-e használva. Nem is a Gőzmalom utcánál van, hanem a Páva utcától
egy kicsit visszább, ami volt a szabókert telephelyén, a főtér fele van ott egy megállóhely, hogy
az van-e egyáltalán még használva, vagy van-e annak létjogosultsága még, vagy nem-e célszerű
lenne ezt elbontani? Ez a volán társaság felé is kérdés, és a város felé is egy kérdés, hogy van-e
annak még ott létjogosultsága? Köszönöm.
Szirbik Csaba, a DAKK Zrt. üzemvezetője: Az a megálló a kandallós bolttal szemben,
nekünk nem megálló, és nem is volt. Én elég régen vagyok itt, és az nem volt, hiszen a két
megálló nagyon közel van egymáshoz. A menetrendszerkesztésnek egy fontos kritériuma az,
hogy megvizsgáljuk azt, hogy a megállóhelyek egymás után milyen távolságra vannak és városon
belül ez nagyon közelinek számít. Tehát oda nem tervezünk megállóhelyet a továbbiakban
kialakítani sem. Az az útnak az adottsága, hogy az ott úgy van kialakítva, bár gyanítom, hogy
nem is volt az sosem megállóhely. Köszönöm szépen.
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Köszönöm szépen tisztelt képviselő urak. Köszönöm
szépen. Engedjék meg, hogy mindannyiunk nevében megköszönjem a DAKK Zrt. vezetőjének
a beszámolóját és a tájékoztatóját. Kérdés van-e? Kérem, szavazzunk a tájékoztatóról!
A képviselő-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozza:
112/2015. (IV. 22.) MÖKT h.
Tárgy: Tájékoztató a DAKK Zrt. helyi szolgáltatási tevékenységéről
HATÁROZAT
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a DAKK
tevékenységéről szóló tájékoztatót megtárgyalta és elfogadja.

Zrt.

helyi

szolgáltatási

Erről értesítést kap:
- Makó város polgármestere
- Makó város jegyzője
- Polgármesteri Hivatal – Jegyzői Iroda – Közigazgatási csoport
- DAKK Zrt. (5600 Békéscsaba, Szarvasi út 103.)
- Irattár
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelettel köszöntöm még
egyszer a MÁV Zrt. részéről Cseh Attila területi forgalmi osztályvezető urat. A kiküldött
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anyagban olvashatták a MÁV Zrt. beszámolóját. Megkérem osztályvezető urat, hogy néhány
gondolatban tájékoztasson bennünket. Köszönöm szépen.
Cseh Attila, a MÁV Zrt. területi forgalmi osztályvezetője: Tisztelt Polgármester Asszony!
Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Jelen lévők! Köszönöm a szót. Először is szeretném
megköszönni a lehetőséget, hogy ilyen fórumon tájékoztathatom önöket a MÁV helyi
szolgáltatási tevékenységéről annak ellenére, hogy azért köztudott, hogy a MÁV közlekedésben
betöltött szerepe a régióban igen csak lecsökkent, de úgy gondolom, hogy a 132 éve jelen lévő
vasút még mindig fontos az itt élők számára. A korábban megküldött tájékoztató elég
részletesen tartalmazta a vasút múltját, történeti áttekintését, illetve jelen állapotát. Ahogy már a
bizottsági ülésen is megtörtént, néhány gondolattal azért kiegészíteném a jövővel kapcsolatosan,
először is a közel jövő tekintetében. Személyszállítási tekintetben komolyabb változásra nem
lehet számítani, tehát a jelenlegi menetrendi struktúra, illetve járatsűrűség valószínűleg maradni
a fog a jövő menetrendi időszakban is, illetve ez a helyzet a Makó-Hódmezővásárhelyi
vonalszakaszon, ahol személyszállítási közszolgáltatás szünetel, ez a helyzet is várhatóan így
marad, de megjegyezném, hogy folyamatosan üzemben tartjuk a vasúti infrastruktúrát. Jelenleg
is igen komoly teherszállítás is folyik ezen a területen az M43-as autópálya építéshez szállítják
ide legfőképpen az anyagot, és ahogy az anyagból olvashatták itt 2013-2014 évben közel 5 millió
tonna szórt anyag jutott el, ami ezen a vonalszakaszon lett kirakva, és úgy gondolom, hogy ez a
közutat jelentősen tehermentesítette és így a közlekedést is jobbá tudta tenni. 2015. május 7-én
információim szerint lesz egy regionális kistérségi egyeztetés itt Makón, amelyet a KTI szervez
és a MÁV részéről is részt vesznek szakemberek, ahol konkrétan megtárgyalásra kerül majd a
2015-2016. évi menetrendi struktúra. Ott még konkrét személyszállítási igényeket meg lehet
fogalmazni. Ami nem közvetlenül érinti talán itt a térségben lakókat, de az innen elutazó
szerintem zömében diákokat igen. Mezőhegyes illetve Kétegyháza vonalszakaszon tervezünk a
nyár folyamán jelentősebb pályarekonstrukciót. Ezt természetesen direkt tervezzük a nyári
hónapokra, június illetve július hónapra, hogy a diákok közlekedését ne zavarjuk, és ennek
hatására szeretnénk, hogyha hézag nélküli pályakialakítás, ami már több éve folyik a
vonalszakaszon, befejeződne, illetve azok az útátjáróknak a felújítása, ami még hátra van, ez
mindenképpen fokozni fogja az utazók komfort érzetét. Mondhatnám nem fog annyiszor
döccenni a vonat, de a teherszállítás terén is több lehetőség adódik a fuvaroztatók részére,
hiszen a tengelyterhelést is fel tudjuk előreláthatóan emelni. Természetesen erről az időszakról,
amikor a pályafelújítás történik, és az ezen időszak alatt közlekedő vonatpótló autóbuszokról a
megfelelő tájékoztatást meg fogjuk adni. Ezt akár internetes felületen, a MÁV csoport megújult
honlapján, akár különböző applikációkon meg tudják önök is majd nézni, de természetesen az
állomásokon, megállóhelyeken is kitűzzük, reméljük, hogy nem fogják elvinni ezeket a
hirdetményeinket. És akkor a távoli jövőről is szeretnék néhány sót szólni. itt már előttem
elhangzott itt Makó-Szeged vonatkozásában egy információ, amit én is meg tudok erősíteni.
„Szeged elővárosi közlekedés fejlesztése” címmel egy részletes megvalósulási terv van kialakítás
alatt, és ez már tartalmazza azt az új Tisza hidat, ami lehetővé fogja tenni a jövőben, hogy
Makó, illetve Szeged közvetlen nemcsak Új-Szegedig, hanem a szegedi nagyállomásig
kapcsolatba tudjon kerülni a vasúti közlekedés terén. Ez régi vágya lehet az itt élőknek is, hiszen
ez valamikor megolt. Jelenleg egy olyan koncepcióban gondolkozik a város és a MÁV, hogy egy
közös közúti, vasúti híd lenne. Ez mindenképpen a költségek finanszírozása terén lehet
kedvező. Ez körülbelül a 2020-as évekig valósulhatna meg. Egy távolabbi jövő, ami szintén
derűre ad okot, a Tram-train, ami a villamos vasút, tehát a villamos és a nagy vasútnak a
kapcsolatát hivatott összemosni, illetve hát olyan téren összemosni, hogy közösen használnák
ugyanazt a pályát. Ez viszont lehetővé tehetné azt, hogy akár Makó Széchenyi terét
összekötnénk Szeged Széchenyi terével és lehet, hogy itt fel tudnának szállni úgy az utasok egy
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villamosra, hogy közben a vasúton utazva Szegeden leszállhatnának. hát ez egy kedvező
jövőkép, reméljük, hogy meg fog valósulni. Erre már az első lépések, a tervezési időszak
megkezdődött. Én addig is azt gondolom, hogy a MÁV a helyi szolgáltatási színvonalában
elsősorban a menetrendszerűségben és a balesetmentes közlekedésben mindenképpen
kimagaslóan tudott helytállni. Ezt szeretnénk a jövőben is, és természetesen minden olyan
javaslatot szívesen veszünk, ami ezt a szolgáltatási színvonalat előmozdítja. Köszönöm
megtisztelő figyelmüket.
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Nagyon szépen köszönöm osztályvezető úr
tájékoztatóját. Toldi János képviselő úré a szó.
Toldi János, az Emberi Erőforrások Bizottsága elnöke, települési képviselő: Köszönöm.
Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Képviselő Társaim! Kedves Vendégek! Bizottsági ülésen
szintén meghallgattuk és természetesen elfogadásra ajánljuk az anyagot. Ma-holnap megszűnik
az anyagszállítás az autópálya építése miatt, így aztán kérdéses az eddig csak szüneteltetett
személyszállítás Hódmezővásárhely és Makó között. Makó-Hódmezővásárhely között volt
MÁV taxi. Valamikor léteztek a sínautók. A másik pedig az úgynevezett MÁV sínautóbusz, ami
szintén elképzelhető. Mivel a villamosított kapcsolatot említette, hogy Makó Széchenyi tér és
Szeged Széchenyi tér között lesz valami, ezeken is el lehet, és érdemes elgondolkozni. A
Mávtourst azért emeltem ki, hogyha nálunk is 100%-osan termelni fog a fürdő, nálunk is van
nosztalgia lehetőség vonattal. Ezt merre engedjük? Azt én nem hiszem, hogy Románia
csatlakozásával, milyen az ottani vasúthálózat, mert nekünk az a 130 valahány éves emlék az
Makó-Arad hálózat megindításával kezdődött. Nekünk a múltunk egybefonódik a vasúti
pályával, és azért elég sokan nosztalgiázunk. Ezen érdemes elgondolkozni, utána pedig a piac és
a kereslet majd eldönti. Köszönöm szépen.
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Köszönöm szépen. Zeitler Ádám képviselő úré a szó.
Zeitler Ádám, települési képviselő: Köszönöm szépen. Tisztelt Polgármester Asszony!
Tisztelt Képviselő-testület! A vasúti híd, ami Szegeden épülne meg, ez szerintem kiemelten kell,
hogy fontos legyen. Ez a Jobbik választási programjában benne is volt, és úgy gondolom, hogy
polgármester asszony is mindent meg fog ezért tenni, lobbi szempontjából, hogy ez egy közös
érdek a térségben, hogy ez minél hamarabb, és minél jobb minőségben elkészüljön. Külön
választanám ezt a Tram-train rendszert erről. Én azzal kapcsolatban kicsit szkeptikus vagyok,
amit a tervekben láttunk, hogy a belváros arculatát mennyire változtatná ez meg, de erre majd
később visszatérünk. Inkább én a városvezetés felé fordulnék, hogy a vasútállomás és annak
környékének rendezése szempontjából két kiemelt épület, ott maga a vasútállomás épülete,
illetve a vasútállomással szemben lévő azt hiszem MÁV székház volt korábban, ami ha jól
tudom, még mindig a MÁV-nak a tulajdonában van. Annak hasznosítására vannak-e
elképzelések, illetve hogyha jól tudom, akkor Székkutason például a vasútállomást igényelte a
település önkormányzata, hogy azt használják. Én ezt itt is javasolnám, illetve a szemben lévő
MÁV székházban akár én úgy gondoltam korábban, hogy ott fiataloknak fecskelakások, vagy
fiataloknak önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérbeadására alkalmas ingatlanok
kialakítására is sor kerülhet. Erre volnék kíváncsi, hogy erre van-e valami terve a
városvezetésnek? Köszönöm szépen.
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen
osztályvezető úrnak még egyszer a beszámolót és a tájékoztatót. Gáspár Sándor képviselő úr
kíván még szólni.
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Gáspár Sándor, települési képviselő: Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Képviselő
Társaim! Tisztelt Osztályvezető Úr! Hallottuk a jövőre nézve a Mezőhegyes-Kétegyházi vonal
fejlesztését, ez az elmúlt években is volt már. Hallottuk a Tram-traint Makó és Szeged között, és
ha ezek megvalósulnak, akkor a kettő között, Mezőhegyes és Makó között? A másik kérdésem
pedig az, hogy ez a személyszállítás, ami jelenleg van, reggel egy pár vonat, este egy pár vonat,
pénteken van közte is, szombaton, vasárnap is. Ez a jövőre nézve változik, nem változik? Vagy
majd a májusi KTI értekezleten lesz erről szó? Köszönöm.
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Cseh Attila osztályvezető úré a szó.
Cseh Attila, a MÁV Zrt. területi forgalmi osztályvezetője: Köszönöm szépen a kérdéseket,
illetve a javaslatokat. Valóban itt azért érdeklődnek a vasút működése iránt, illetve az ott
megtörtént mechanizmusok iránt. Az első kérdés tekintetében az M43-as autópálya építésével
kapcsolatosan valóban ez egy nagy volumenű szállítást jelentett a korábbi időszakokat
figyelembe véve mindenképpen. Ha az autópálya építés befejeződik, valóban nagy kérdés, hogy
milyen mennyiségű áruszállítás fog ezen a területen történni, de amit azért fontos még
tudatosítani, akik esetleg még nem hallottak róla, hogy a teherszállítás terén komoly változás
történt. Olyan liberalizáció zajlott le az elmúlt időszakban, ami alapján nem egyetlen
vasútvállalat, nem a MÁV fuvaroz teherárut, hanem közel 40 vasútvállalat, amelyek
magánkézben vannak, és ők teljes mértékben piaci alapokon versenyeznek az árufuvarozási
lehetőségekért. Nehéz megmondani, hogy ők milyen piacot fognak találni itt a térségben, de ezt
sem lehetett előre megmondani, hogy az M43-as autópálya építéshez ilyen mértékben fognak
tudni a közúti fuvarozókkal szemben ajánlatot tenni. És reménykedünk benne, hogy a jövőben
is találnak majd a térségben ilyen hasonló fuvarokat a fuvaroztatók, vasútvállalatok, és akkor
ehhez már kapcsolódhatna a képviselő úr által tett javaslat, hogy személyszállítás terén is
várható ez a liberalizáció, és elképzelhető, hogy a MÁV mellett személyszállítási közszolgáltatást
fog tudni végezni más vasútvállalat is, aki megkapja ehhez a megfelelő jogosítványokat, és akár
Máv taxit, MÁV sínbuszt tud üzemeltetni helyi szinten. Lehet, hogy ez egy helyi vállalkozás lesz,
tehát ennek a jogi leszabályozása, kerete kidolgozás alatt van, de hamarosan ez is megnyílik
lehetőségként. Ez azért egy olyan változás, ami az itt élők életében lehet, hogy megváltoztatja
majd az utazási szokásaikat. Ha már nálam a szó, akkor hagy folytassam, még az ingatlannal
kapcsolatban kaptam egy nagyon jó javaslatot, és ezt én is ajánlani szeretném az önkormányzat
vezetése figyelmébe, hogy valóban van lehetőség az önkormányzatoknak megállapodásban
foglaltak szerint különböző vasúti ingatlanokat üzemeltetni. Ahol látnak erre lehetőséget itt
Makón, szerintem meg lehet teremteni az együttműködésnek ezen lehetőségét. Köszönöm
szépen.
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Nagyon szépen köszönöm osztályvezető úr válaszát.
Tisztelt képviselő úr hozzászólására reagálva valóban mindazt, ami a város érdekeit szolgálja,
természetesen Makó Város Önkormányzata támogatja. Prioritást élveznek, azonban úgy
gondolom mindannyiunk számára, legalábbis a képviselő-testület többsége számára a választási
programban való vállalásaink, ezek az elsődlegesek. A MÁV székházzal kapcsolatosan valóban
szintén vannak már elképzeléseink, az egyeztetések ezzel kapcsolatban még nem történtek meg.
A „fecskeház” elképzelésével kapcsolatosan bizonyára a választási programunkat annak idején
olvasta képviselő úr is, és már abban is jelen volt, és a ma tárgyalásra kerülő gazdasági
programban is megtalálható és ott visszatérhetünk erre a konkrétumokat illetően. Dr. Török
Miklós képviselő úré a szó.
Dr. Török Miklós, települési képviselő: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Polgármester
Asszony! Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Osztályvezető Úr! Ezzel a vasút, illetve villamos
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kombinációval kapcsolatban szeretném megkérdezni, hogy a Makó és Szeged közötti vasúti
pálya milyen minőségű, lehetővé teszi-e ezt a forgalmat esetleg egy erősebb terheléssel, illetve
milyen sebesség érhető el ezzel a vonattal? Köszönöm szépen.
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Cseh Attila osztályvezető úré a szó.
Cseh Attila, a MÁV Zrt. területi forgalmi osztályvezetője: Köszönöm a kérdést. Nem
könnyű a kérdés. Arra tudok válaszolni, hogy milyen sebesség érhető el. A Tram-trainnek, mint
vasút, tehát közlekedési módnak milyen sebesség kell, ez az ott működtetendő szerelvényektől
is függ. Jelenleg a pálya azért felújításra szorul egy ilyen minőségű közlekedés szempontjából,
bár én hallgattam most a DAKK Zrt. beszámolójában, hogy az expressz járat körülbelül 40 perc
alatt ér be Makóról a sportcsarnokig. Hát körülbelül jelenleg is 40 perc a menetideje a most
közlekedő személyszállítón vonatainknak. Hogyha legalább egy ilyen szintű pályán tudnának
ütemes menetrend szerint közlekedni villamosok, akkor az úgy gondolom, hogy fel tudná venni
a versenyt a személyszállítással. Köszönöm.
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Köszönöm szépen még egyszer mindannyiunk nevében a
beszámolót is, illetve a tájékoztatást, válaszadását osztályvezető úrnak. Kérem, szavazzunk a
tájékoztatóról!
A képviselő-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozza:
113/2015. (IV. 22.) MÖKT h.
Tárgy: Tájékoztató a MÁV Zrt. helyi szolgáltatási tevékenységéről
HATÁROZAT
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a MÁV Zrt. helyi szolgáltatási tevékenységéről
szóló tájékoztatót megtárgyalta és elfogadja.
Erről értesítést kap:
- Makó város polgármestere
- Makó város jegyzője
- MÁV Magyar Államvasutak Zrt. Pályavasúti Üzemeltetési Főigazgatóság Pályavasúti Területi
Igazgatóság - Szeged (6720 Szeged, Tisza Lajos körút 28-30.)
- Irattár
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! A napirendi pontok további
tárgyalása előtt szünetet rendelek el.
10:45-tól 11:00-ig SZÜNET
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Jelenlévők! Mielőtt
tovább folytatnánk a napirendi pontok tárgyalását néhány tájékoztató jellegű információt
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szeretnék a jelenlévőkkel megosztani, illetve a képviselő társaknak is itt adok lehetőséget a
hozzászólásokhoz. Engedjék meg, hogy tájékoztassam a jelenlévőket, illetve a televízió nézőit az
április 9-i rendkívüli testületi ülésen hozott fontosabb testületi határozatokról. Ezen a rendkívüli
testületi ülésen a képviselő-testület döntött a vissza nem térítendő támogatást illetően az
önkormányzat, illetve a Makó városában jelenlévő úgynevezett bevett egyházak támogatásáról.
Így többek között a Szent László Király Plébánia részére Szent István Király Plébánia részére
Makó Belvárosi Református Egyházközség részére, a Fájdalmas Szűzanya templomigazgatóság
makói hitgyülekezet részére, Makói Görög Katolikus Egyház részére, Makói Evangélikus
Egyház részére, Makó Újvárosi Református Egyházközség részére, illetve a Makói Polgárőrség
és a Csongrád Megyei Rendőr Főkapitányság részére vissza nem térítendő támogatást nyújt. A
bevett egyházak részére 400.000Ft-ot, míg a Makói Polgárőr Egyesület 250.000Ft-ot, a
Csongrád Megyei Rendőr Főkapitányság részére pedig 2.000.000Ft támogatást nyújtott az
önkormányzat. Ugyanezen a rendkívüli testületi ülésen döntött a tisztelt képviselő-testület arról,
hogy a Rudnay Gyula utca 2. szám alatti társasház energetikai korszerűsítésének megvalósítása
érdekében társasház részére 2016. évi költségvetés terhére bruttó 13.140.795Ft vissza nem
térítendő támogatást biztosít. Döntött továbbá a tisztelt képviselő-testület arról, hogy pályázatot
nyújt be a nemzetgazdasági miniszter által szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti
gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztésére, felújítása támogatására. A
támogatás 75%-os, az önerő, ami az önkormányzatot terheli ebben a pályázatban, 6.625.000Ft.
A tisztelt képviselő-testület továbbá döntött arról, hogy pályázatot nyújt be az emberi
erőforrások minisztere, a belügyminiszterrel és a nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben
meghirdetett járásszékhely települési önkormányzatok által fenntartott múzeumok szakmai
támogatására. A támogatás 100%-os, és 4.000.000Ft-ra pályázunk. És talán még egy fontos
döntésünk volt ezen a rendkívüli testületi ülésen, Makó Város Önkormányzat Képviselőtestülete ezen a testületi ülésen úgy határozott, hogy a Szeged-Csanádi Egyházmegye fenntartása
alatt álló Makói Katolikus Általános Iskola és Óvoda, 6900 Makó, Tulipán utca 40.b. feladat
ellátási helyen működő óvoda fenntartói jogát át kívánja venni 2015. augusztus 31. napjával.
Továbbá döntött arról, hogy tárgyalásokat kezdeményez annak érdekében, hogy a Zrínyi utcai
óvoda az iskolanővérek fenntartásába kerüljön át a következő nevelési évtől. Ennyit szerettem
volna tájékoztatásul adni az április 9-i rendkívüli testületi ülésen hozott fontosabb döntésekről,
és most a napirendi pontok további tárgyalása előtt lehetőséget biztosítok az egyéb
hozzászólásokhoz. Weszelyné Véghseő Henriett Mária képviselő asszonyé a szó.
Weszelyné Véghseő Henriett Mária, települési képviselő: Tisztelt Polgármester Asszony!
Tisztelt Képviselő-testület! Köszönetemet szeretném kifejezni a családok nevében a húsvéti
rendezvényeket illetően. Külön köszönetet szeretnék mondani a nyugdíjas kluboknak, illetve
Karsai Ildikónak a tojásfa tervezéséért, és nem utolsó sorban a Maros néptánc együttesnek,
akinek a képviselője Tóthné Döme Mária, aki egy magas színvonalú előadást nyújtott. Sok
családnak szereztek örömet, kicsinek és időseknek is. Úgyhogy én ezt az összefogást, ami
övezte ezt a programot, nagyon szépen megköszönöm. Egyetlen egy kritikát kaptam, hogy
sokan nem tudnak a rendezvényeinkről, amit igazán nem értek, és ezért szeretném a városi
televíziót most kihasználva, hogy elmondjam, hogy a rendezvényeket, amit az önkormányzat
tart, azt hirdetjük a városi televízión keresztül, a www.makohirado.hu-n, illetve a promenád is
rendszeresen, és még a plakátokon keresztül. A legközelebbi rendezvény, ami a várost érinti, a
május 1-je, amit szintén már reklámoznak. Ott is nagyon örülök annak, hogy makói fiatalok
fognak fellépni, makói zenekarok, hogy őket jobban megismerjük, és nagyon fontosnak tartom,
hogy nekik is kell esélyt adni. Illetve a városnapi rendezvény, ahol a Ghymes együttes fog
fellépni, és ezt szerettem volna még elmondani, illetve egy ötlettel szeretnék előállni, hogy a
testületi ülések szünetében, ha lehetne, akkor mivel nagyon sok érdeklődő van a testületi
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üléseket illetően, akkor ott a szünetekben el lehetne mondani a városi TV-ben, hogy milyen
legközelebbi rendezvényünk van, hogyha ezt elfogadják, vagy ezt megfontolásra kérném. A
másik dolog, amivel szerettem volna felszólalni itt a hulladék rekultivációval kapcsolatban, hogy
öröm számomra, hogy az autópályáról lejőve már nem az a szeméttelep fogadja a várost, az ide
jövő illetve az autópályát elhagyó és várost kikerülő közlekedőket, és látom, hogy most már
kezd befejeződni ez a program, illetve úgy tudom, hogy utána füvesítés is fog folytatódni. És ezt
szerettem volna megköszönni, hogy most már nem lesz szégyenfoltja Makónak ez a terület.
Köszönöm szépen.
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Nagyon szépen köszönöm. Annyit hadd mondjak el
tisztelt képviselő asszony, hogy a városi rendezvényekkel kapcsolatos tájékoztatás elsősorban a
Kabinet Iroda munkatársainak a feladata, illetve nyilván az intézményvezetőké. Velük
egyeztetve természetesen megszívleljük ezt a kérését. Czirbus Gábor alpolgármester úré a szó.
Czirbus Gábor alpolgármester: Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Képviselő-testület! A
hétfői médiában értesülhettük arról, hogy a Demokratikus Koalíció tartott egy összejövetelt,
amelyben megszólította a város vezetését is. Erre szeretnék néhány mondatban reagálni. Dr.
Török Miklós képviselő társam felszólalt a korrupció ellen. Más egyebet ezzel kapcsolatban
nem mondott, vagy legalábbis a médiából nem értesülhettünk, de én úgy gondolom, hogy itt
egyértelműen a Gyurcsány Ferenc érdekeltségi körében lévő Altus Kft.-re gondolhatott, illetve
gondolom Simon Gáborra, az osztrák bankszámlájára és a barátaikra gondolhattak elsősorban.
Továbbá a rendezvényen részt vett még egy volt települési képviselő is, aki a jelenlegi
városvezetést bírálta, és ott elmondta azt, hogy a város vezetése az előző városvezetés tollaival
szeretne ékeskedni. Itt el kell, hogy mondjam, hogy nagyon-nagyon komoly szövegértési
problémák merültek fel. A Tarzanházat említették meg, hogy a Tarzanházzal ékeskedik Farkas
Éva Erzsébet polgármester asszony. Konkrétan arról volt szó, hogy sajnálatosan vettük
tudomásul, hogy a város vezetését átvéve, nem találtunk olyan terveket, engedélyes terveket,
amivel bármit is lehetett volna kezdeni és a Tarzanházzal kapcsolatban még azt mondták el,
hogy ez mennyire fantasztikus terv, és hogy mi ezt ne lopjuk el. Szó nincs erről, nem szeretnénk
ezt a rendkívül jó tervet senkitől ellopni. Ezek a faházak, amik most még kint állnak és a helyére
tervezték a Tarzan házakat 20 évesek voltak. Én úgy gondolom, hogy igazán megérett a
váltásra. Továbbá szóba került még az is, hogy pártatlan szakembereket küldött el a város
vezetése. Tehát ezt a pártatlan gondolatot nem egészen tartom helyén valónak. A Demokratikus
Koalíció helyi elnöke volt például olyan pozícióban itt, mint ifjúsági referens a városházán,
továbbá ő még mai napig a FIGYI Klubnak a vezetője. A testvére volt például a Makói
Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-nek a vezetője, és akkor itt jön a szakmaiság, amiben majd
esetleg később tudnánk az átvilágítások befejeztével belemenni, de már azért látható, hogy ezt a
szakmaiságot nem teljesen tartom reálisnak, de ez majd nemsokára ki fog derülni az
átvilágítások után. Továbbá említhetném azt is például, hogy a Hagymaház vezetője is elég
szoros kapcsolatot ápolt a polgármester úrral, ezt azért mindenki tudja és tisztában van ezzel. A
Hagymatikumot hozták még fel példaként, hogyha ezt a nagyszerű építményt nem valósították
volna meg, akkor a Makovecz téren jelenleg egy nagy lyuk tátongana. A fürdővel kapcsolatban
azt kell, hogy mondjam, hogy tényleg egy nagyon-nagyon szép, gyönyörű építmény épült fel, de
gondolom, hogy elmondták azt is, hogyha Magyarország kormánya nem vállalják a svájci
frankban felvett hiteleket, akkor az önkormányzat kasszájában is nagyon-nagyon nagy lyuk
tátongana majd az elkövetkezendő években, amit még unokáink is nyögtek volna, amennyiben
azt kormányunk nem vállalja át. Szóba került a vasárnapi nyitva tartás kérdése is. Az a
problémám ezzel, hogy meg kellene kérdezni azokat a bolti eladókat, akiknek nem volt
vasárnapjuk az elmúlt években. Velük beszélgetve ők ezt teljesen másként látják. én úgy
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gondolom, aki fel akar készülni, esetleg péntek, szombaton is be lehet vásárolni, illetve
előnyben részesülnek azok a családi vállalkozások, kisboltok, akik önállóan próbálnak
kereskedelmet folytatni. Kívánok nekik nagy sikert ebben és ajánlom mások figyelmébe is, hogy
amennyiben ilyen jellegű elképzelésük van, akkor azt valósítsák meg. Továbbá én még arra
szeretném felhívni ennek a baráti társaságnak a figyelmét, hogy ne próbálják meg
összeugrasztani a két várost. Itt elsősorban Hódmezővásárhelyre gondolok, mert erre úgy
látom, hogy senki nem vevő. Október 12-én ezt Makó városa be is bizonyította. Én úgy
gondolom, hogy senki nem kíváncsi arra, hogy összeugrasszák a két várost. Ez nem szülne jó
eredményt, de amint láttam a fotókat, erre csak 24 ember volt kíváncsi. Köszönöm szépen.
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Köszönöm szépen alpolgármester úr. Zeitler Ádám
képviselő úré a szó.
Zeitler Ádám, települési képviselő: Köszönöm szépen. Tisztelt Polgármester Asszony!
Tisztelt Képviselő-testület! A helyi ügyekre szeretnék néhány gondolatot közölni. Az egyik,
csatlakozva Weszelyné Véghseő Henriett Mária képviselő társamhoz, én is szeretnék a köszönet
eszközével élni. Volt néhány olyan javaslat, mind Toldi János képviselő társam részéről, mind
jómagam részéről, és volt olyan is, amit közösen javasoltunk. A Bajcsy-Zsillinszky lakótelep
fejlesztésével, illetve rendbe tételével kapcsolatosan, amelyek a közel jövőben, vagy jelenleg is
folyamatban vannak, és megvalósulnak. Ezzel kapcsolatban szeretném megköszönni mind a
Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-nek, mind a műszaki osztály dolgozóinak, illetve az
ott dolgozó közmunkásoknak is, hogy szépítik ezt a területet. További 3 ügyben szeretnék még
megszólalni. Az egyik azzal kapcsolatban kérnék tájékoztatást, hogy a digitális átállás mikor fog
megtörténni a képviselő-testületben? Én szeretném megmutatni, nem tudom mennyire látszik,
jelenleg ennyi papír van a képviselők előtt. Én annyit tudtam ebben az ügyben elősegíteni, hogy
2 hete hoztam be egy árajánlatot egy makói vállalkozótól 13 db kisméretű laptopra, ami itt elfér.
Nyilván itt tekintettel kell arra lenni, hogy vannak olyan képviselők is, akik ezzel nem
szeretnének élni, de úgy gondolom, hogy mindenféleképpen, aki erre hajlandó, hogy a
továbbiakban ilyen formában kapja meg az anyagot, az jó lenne, ha megtörténne. 5 éves távon,
tehát mondjuk a ciklus alatt be is hozná az árát. Ezzel kapcsolatban szeretnék tájékoztatást
kérni, hogy ez az ügy hogy áll. A következő Lesi városrész vasút sor. Az előző rendes testületi
ülésen ezzel kapcsolatban már beszéltünk. Én most lementem, megnéztem, hogy ott most
milyen munkálatok folynak, az hogy földdel összekevert, összetört beton és tégladarabokat
fektetünk le a földre, illetve feltöltjük az eddigi kátyúkat, az nem előrelépés. Azt lehet útalapnak
is csúfolni. Én arról szeretnék tájékoztatást kapni, hogy konkrétan ki végzi ott a munkálatokat,
mi azoknak a célja, mi lesz a végeredménye? És ezt miből és mennyiért végzik? Az utolsó ügy,
amit itt alpolgármester úr is szóba hozott, az az Ifjúsági Klub, illetve FIGYI. Erről is nem csak
a képviselő-testületet, hanem akár Makó város közösségét a városi televízión keresztül megérné
tájékoztatni, hogy azzal kapcsolatban milyen ügyek voltak folyamatban az elmúlt időszakban,
illetve azoknak a fejleményei hol tartanak? Itt konkrétan pályázatról is szó eshetne, amelynek
keretében megújult az az épület. Köszönöm szépen.
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Nagyon szépen köszönöm. Tisztelt Képviselő Úr! Ön
nagyon jól tudja, hogy a digitális átállással kapcsolatosan az árajánlatok bekérése már
megtörtént. A nyilatkoztatás a képviselőkkel kapcsolatosan a mai nap folyamán, ha jól tudom, a
Kabinet Iroda ezt a nyilatkozattételt elkészítette, hogy kik azok, akik a digitális átállást szeretnék
igénybe venni. Az útalappal kapcsolatosan Lesit illetően már korábban Toldi János képviselő
úrnak már a választási kampányban gyakorlatilag ígérete volt az ott lakók részére, hogy
szorgalmazni fogja, és a lakossági fórumokon, illetve a polgármesteri fogadóórákon a Lesi
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városrészből megjelenő makói lakosok többször ezt a kérelmüket benyújtották irányunkba. Itt
van a Makói Városgazdálkodási és Nonprofit Kft. vezetője. Ha jól tudom, akkor a hétfői napon
indult meg az útalapnak az elkészítése. Nagyon sajnálom, hogy tisztelt képviselő úr az elmúlt 20
év folyamán talán nem járt olyan sokszor azon a területen, hogy milyen irdatlan állapotok voltak
ott, és hogy valami ennek az elmozdítása érdekében megtörtént. Nem a konkrét út majd
méltóképpen ezt az útszakaszt megvalósítani. Kérném szépen a Makói Városgazdálkodási és
Nonprofit Kft. vezetőjét, Nagy Nándort, hogy néhány mondatban összegezze az ott folyó
munkát.
Nagy Nándor, a Makói Városgazdálkodási és Nonprofit Kft. vezetője: Tisztelt Képviselőtestület! Tisztelt Polgármester Asszony! A hétfői nappal indult meg ennek a munkának a
kivitelezése. Itt 20cm mélyen kerül kiásásra egy tükör, és darált betonnal történik egy feltöltés.
Én azt gondolom, hogy még a munka elején vagyunk. A képviselő úr, hogyha gondolja,
közösen kimegyünk, nézzük meg, hogy mi az, amit ön problémásnak tart. Folyamatos műszaki
felügyelet mellett van ez a történet, tehát még a betöltés, a tömörítés, stb., ezek után fog
megtörténni. Folyamatban lévő munkáról van szó, tehát alapjában véve akkor beszéljünk róla,
amikor ennek már látunk egyfajta eredményét. Ha az első szakasz elkészült, ott történik egy
átadás-átvétel. Ha műszaki probléma van, nyilvánvalóan fel fogjuk hívni a vállalkozót arra, hogy
ezt a műszaki problémát orvosolja, de nagyon szívesen a képviselő úrral közösen kimegyünk, és
akkor azt, amit ön problémásnak gondol, akkor azt megnézzük, hogy valóban az, vagy még az
egy kivitelezés előtti szakaszban van. Hogyha ez így megfelelő.
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Zetiler Ádám képviselő úré a szó.
Zeitler Ádám, települési képviselő: Köszönöm szépen a tájékoztatást, majd szeretnék is vele
élni. Én a jobbító szándékommal éltem mindig Lesi városrésszel kapcsolatban, nem akarom
senkinek az ebben az irányba végzett erőfeszítését, most konkrétan Toldi János képviselő úr
érdemeit ezzel kapcsolatban elvenni. Azt pedig nem szeretem, hogyha lekezelő hangnemben
vágnak nekem vissza annak ellenére, hogy én nem ilyen stílusban tettem fel a kérdést, és nem is
negatív értelemben szerettem volna senkit sem számon kérni ebben az ügyben, hanem azt
szeretném, hogy az ott élőknek minél hamarabb és minél jobb minőségű út álljon a
rendelkezésükre, illetve más életminőségbeli változások is történjenek ott. Köszönöm szépen.
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Nagyon szépen köszönöm. A lekezelő hangnem
kifejezést visszautasítom tisztelt képviselő úr. Kádár József képviselő úré a szó.
Kádár József, az Agrárgazdasági Bizottság elnöke, települési képviselő: Tisztelt
Polgármester Asszony! Képviselő Társaim! Egy jó hírrel szeretnék szolgálni. A Csanád és
Térsége Gazdakör pályázatot nyújtott be a Földművelésügyi Minisztérium Eredetvédelmi
Főosztályához. Pályázat a hagyományok, ízek, régiók, védjegy használati jogának elnyerésére.
Nevezetesen ez arról szól, hogy a makói hosszúgyökér, ahogy ismerjük makóiasan, makói
zöldség elnyerte ezt a díjat, amit az OMÉK-on fogunk megkapni szeptember 26-án egy díj és
egy oklevél kíséretében. Ez a díj és oklevél nagyon nagydolog, de az még nagyobb lenne,
hogyha a makói gyökér visszanyerné az eredeti hírnevét, amit az 1800-as évektől kezdődően
írásos anyag tartalmaz, hogy azóta termelik Makó környékén a hosszúgyökeret. Minden féle
rendezvényen, minden féle fesztiválon, akár baráti társaságban népszerűsíteni kellene. Ezen
kívül szeretném kérni, hogy a Makói TV is esetleg, amennyiben lehetőség van rá, hirdesse és
értékelje, hogy megnyertük ezt a díjat. Mindenféleképpen szükség van erre, mert a termelők
nagyon nehéz helyzetben vannak. Én úgy gondolom, hogy nagy segítség kell nekik ennek a
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növénynek a presztízsének a visszaállításához. Egy másik dolgot is szeretnék említeni. Makó
környékén változatlanul nagyon sok a szemét a külső területeken. Én rengeteget járok kint a
földek, illetve a dűlőutak, erdők mentén. Egyre több szemét található a város környékén. Én
arra kérek mindenkit, hogy aki látja, hogy autóval, vagy bármiféle járművel szemetet visz ki, az
próbálja vagy a rendszámot, vagy pedig lehetőségei szerint lefényképezni ezt a járművet, mert
sajnos másként nem tudjuk ezt a problémát megakadályozni. Köszönöm szépen.
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Nagyon szépen köszönöm tisztelt képviselő úr. Valóban
nagy öröm számunkra, hogy eredetvédelmet kapott a makói hosszúgyökér, és hogy a Makót
feltüntető védjeggyel most már nem csak a makói vöröshagyma, hanem a makói hosszú gyökér
is ékeskedhet. Bízunk abban, hogy a terményforgalmazó nem csak a városi, hanem a térségi
kereskedők ez által könnyebben és jobb áron tudják majd eladni terményeinket. Nagyon szépen
köszönöm. Dr. Hadik György képviselő úré a szó.
Dr. Hadik György, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke, települési képviselő:
Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt TV Nézők! Makó városában
is ugyanúgy, mint az ország számos helyén hihetetlen nagy igény jelentkezik az elmúlt
időszakban elkövetett pénzügyi visszaéléseknek a számonkérése ügyében. Nincs olyan nap,
amikor ez a kérdés ne merülne fel, hogy megkérdezik tőlünk, hogy a makói önkormányzati
cégeknél történt-e ilyen, illetőleg, hogy ezek a számonkérések milyen fázisban tartanak.
„Pénzszivattyú volt a makói vízmű.” Ezen a címen jelent meg a Délmagyarban az interneten
egy cikk, ahol a polgármester asszonyra hivatkoznak. Azt írja ez a cikk, hogy 750.000Ft fizetése
volt a cég vezetőjének, 10 hónapon át plusz ugyanennyi prémiumot vett fel havonta, vagyis
7.500.000 Ft-ot kapott prémium címén a vezető. Ha ezt összeadjuk, akkor jóval a 14.000.000Ft
feletti összegnél tartunk. A másik, az egyik cég pénzügyi részén dolgozó ember elmesélte, hogy
a 2011-2014 közötti időszakban 330.000.000 Ft jutalmat osztott ki a cég a dolgozói, vezetői
között. Nem kis összegről van szó. Azt hiszem, hogy ezek alapján, amikor ilyen hírek
keringenek a városban, mindenképpen tisztázandó lenne, hogy a különböző, a makói
önkormányzat irányítása alatt lévő cégeknél volt-e visszaélés? Történt-e lopás? Amikor vízműről
beszélünk, akkor két független cégre is gondolunk. És ezt a makóiak nagy része összekeveri. Az
egyik a Makó-Térségi Víziközmű Kft. Ez 17 önkormányzatnak a közös cége volt. 5
önkormányzati vezető által delegált grémium a vezetője, tehát nem a makói önkormányzatnak
az ellenőrzési jogkörébe tartozik. Van a másik, a makói víziközmű vállalat, amelyik Makó
vízellátásáért van kapcsolatban. Az önkormányzat hatáskörébe tartozott. Ennek kellett volna
minden egyes pénzügyi műveletet referálnia, engedélyeztetni az önkormányzattal kapcsolatban.
Az én kérdésem arra vonatkozik, hogy vajon ez a 330.000.000Ft kifizetése melyik vállalatnál
történt, illetőleg, hogy ez jogszerű volt-e ennek a kihelyezése? Ténylegesen volt-e egyáltalán egy
ekkora összegnek a mozgása? Azok az emberek, akik becsülettel dolgoztak tiszteletet
érdemelnek, akik loptak, azok meg kapják meg a méltó büntetésüket. Köszönöm szépen.
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselő Úr! Valóban
számunkra is sajnálatos az, hogy az átvilágításnak még mindig tart az időszaka. Ez jelenleg is
folyamatban van. Valóban megjelent egy ilyen közlemény, amelyben már a Víziközmű Kft.-nek
néhány ténymegismerését követően adtunk részleges információt a makói lakosok számára.
Ettől függetlenül a hatalmas pénzek kifizetésével kapcsolatban pontos információt, illetve az
eltűnt határozatok, rendezetlen szerződések, indokolatlan szerződésmódosításokról akkor
tudunk majd hitelesen tájékoztatást adni, és itt megtárgyalni akár testületi ülés keretében is,
amikor az átvilágítás véget ér. Az valóban már nyilvánvaló, hogy a hatalmas pénzösszegek
kifizetése mellett számviteli fegyelem megsértése történt, és jelenleg több intézményünknél
folyamatban van könyvvizsgálói, belső ellenőrzési, illetve Állami Számvevőszéki vizsgálat. Így a
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víziközműnél is, amit képviselő társam említett, a Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-nél,
a fürdőnél, a Hagymaháznál és az önkormányzatra is természetesen ez a vizsgálat ki fog
terjedni. Én azt kérném, hogy az átvilágítást követően, illetve annak lezárását követően
tájékoztassuk a lakosságot, illetve vitassuk meg. Köszönöm szépen. Kovács Sándor képviselő
úré a szó.
Kovács Sándor, a Makovecz Imre Bizottság elnöke, települési képviselő: Köszönöm a
szót. Tisztelt Képviselő-testület! Czirbus Gábor alpolgármester úr felszólalásával kapcsolatban
jutott eszembe, hogy a vasárnapi DK-s demonstráció kapcsán arról elfelejtették a város
lakosságát tájékoztatni a DK prominens személyiségei, hogy az Európai Unió azt az Altus Kft.
tulajdonosi körét bízta meg az uniós források fékezésével, amelynek tulajdonosi köre Gyurcsány
Ferenc és felesége, és feladatuk, hogy minél kevesebb uniós forrás jusson el térségünkbe,
városunkba, és a falvakba. Erről is jó lett volna tájékoztatni a város lakosságát, mert
elgondolkodtató az unió lépése is, és az Altus Kft. lépése is. 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! Tisztelt Képviselő Társaim! A politikában akár országos, akár
városi, mindig van beszámolás. Van, ahol a 100 napos programokat szokták emlegetni. A város
lakosságának bizalmából én kaptam 60 hónapot, abból most eltelt 6 hónap, tehát egytizede a
működésnek. Amit én előtte 3-4 cikluson keresztül nem tudtam megérni, csak megtanulni, hogy
hogyan kell utat építeni, mert semmi közöm nem volt hozzá, de be kellett bizonyítani az
elkészítéséhez, ahhoz képest én úgy érzem, hogy valami elindult. És még nem ott kezdem a
vasútsoron, hanem a Bajcsy-Zsillinszky lakótelepen, ahol járdát kezdtek javítani pont azért,
hogy a pincébe ne folyjon be a víz. Csatornába kényszerítették a csapadékvizet a Lonovics
sugárúton, tehát az új korszak elkezdődött, csak ne legyünk türelmetlenek. Visszatérnék erre a
bizonyos vasútsorra, már csak lehet az érintettség miatt is. Az hadd ne mondjam ciklusokon
keresztül hány képviselő próbálta megoldani, megvalósítani. Én odáig jutottam az utolsó
ciklusban az előzőben, hogy ténylegesen polgármester úrtól egy ekkora mennyiségű anyagot
kaptam, ahol tudtam azt, hogy mire, hogyan és hogy készítünk egy utat, egy útalapot. Fáj
nekem, mikor a lakosság, aki benne élt most az úgynevezett úthálózat helyreállításában, és látták
a remixet, ami porolt, dörgött, és megállapíthattuk azt, hogy az az aszfalt, aminek 3-4cm-nek
kellett volna lenni, mert és mikor lement valaki 40cm-re, hogy útalappal együtt bedarálja ez a
gép az alapját a leendő aszfaltnak, ami most már azért bőven megvan 4-5 ujjnyi, hanem egyes
helyeken még lehet, hogy 8 cm is, hogy végignézik, erre számon kéri, hogy miért úgy építjük a
vasútsort. Ha az egyszerű logikával nézem, elviszem a vasútsorról azt a törmeléket, ami miatt
azt mondják, hogy a járdánál 30cm-rel magasabb az út, akkor arra nem gondolunk, hogy a
mellette levő méhes valamennyi vize oda fog folyni? Nekünk mi a következő feladat? Ami itt
szerepel majd a gazdasági programunkban, jön majd a csapadékvíz elvezető árkok készítése, és
a kerítés mellett úgy, ahogy évtizedeken keresztül ott volt, csak feltöltötték, ott az árok szépen
elmegy, lesibe bekötődik jobb oldalra, Lesi utcánál a másik oldalra, és lefolyik a víz. A másik
érdekesség, hogy amit elkövettünk hibát, és ezért elnézést kérek, hogy nem lett kitéve a T-betű,
hogy zsákutca. A másik, azt ma hallottam Gáspár Sándor képviselő társamtól, és jogosan, nem
lett annyira jól tájékoztatva a közönség, mivel ott a hátsó bejárat, a vasútszakasz mérnökségének
még tart, tehát azt meg kell közelíteni. Ezt a hibát ki fogjuk javítani. Hétfőn 5 bizottsági ülés
volt, utána este egy megbeszélés, és közte mentem ki és emberek tanúsítják, hogy ott voltam,
néztem az útépítés kezdetét, és akkor már elhaladtak 200-300 méterre. A másik, a következő
szemlélet, lehet hogy megint jön egy 30 nap, megint tudok majd felállni és mondani. Én azt
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szeretem, mikor mások elismernek, és az elismerésbe nem az álmokat szövik bele, hanem
tárgyilagosan, együtt dolgoznak azért, ami az ő dolgukat is jobbítja. Köszönöm szépen.
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Nagyon szépen köszönöm tisztelt képviselő úr. A tábla
kihelyezéssel kapcsolatos kérelmét, amennyiben valóban indokolt, illetve a lakossági
tájékoztatást az önkormányzat munkatársai el fogják végezni. Gáspár Sándor képviselő úré a
szó.
Gáspár Sándor, települési képviselő: Köszönöm. Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt
Képviselő Társaim! Köszönöm Toldi János képviselő társamnak, hogy elmondta helyettem, de
annyit még hadd tegyek hozzá, hogy ilyen esetben kérnénk szépen egy értesítést. Ugyan én nem
tudom kinek az engedélye nélkül, de én ma reggel beszéltem a kivitelezővel, hogy jó lenne ma
délután 2 órára, ha ott csinálják az utat, ami még nincs feltöltve, közel 100 méter nincs feltöltve,
azt töltsék fel, és ha nálunk a bejárót csinálják a vállalatnál, akkor azt is töltsék fel, mert délután
nekünk autók járnak ott be. A telephelyen kívül nem tárolhatjuk az autót. Erre, ha lehet, akkor
figyeljen oda a kivitelező is, meg aki intézi ezt az egész útépítést. Egyébként nagyon jó lesz az az
út, mert nagyon rossz volt. Nem tudom ki adta fel ezt a sajtóközleményt, mert ahogy
elolvastam, olyan 4 kérdés felvetődött bennem, hogy a 16 tulajdonossal közölve lett-e, hogy ez
ki lesz adva? Ezt közölni kellett volna a tulajdonosokkal. Ez az egyik kérdésem, és főleg az,
hogy beszéltek-e a volt igazgatóval erről? Következő kérdésem pedig az, hogy ezt a közleményt
olvasva szerepel benne olyan, hogy adatszolgáltatás visszatartva. Azt szeretném megkérdezni,
hogy ki tartja vissza az adatszolgáltatást? Úgy tudom, hogy ha jól emlékszem rá, hogy február
16-án már végelszámoló lett kinevezve. Azóta az igazgató sem dolgozik, tehát ezek szerint a
végelszámoló tartja vissza az adatokat? Ez egy másik kérdés. Az igazgatónak a 750.000 Ft-os
fizetése. Minden vezetőnek fizetése mellé például nincs feltüntetve, hogy a mostani vízműnek
az igazgatója például 1.800.000 Ft-ot keres. Van egy olyan kérdés is benne, hogy a testület miért
nem tudott róla? Ha tudott róla, miért nem csinált semmit? A kft. ügyében – ha nem jól tudom,
kérem javítsanak ki - a testület dönt. A testület dönt az igazgató fizetéséről, az igazgató
jutalmazásáról, és a dolgozók jutalmazásáról is. Nem tudom, hogy ez miért nem volt tudható?
Ezzel a közleménnyel azoknak az embereknek a munkája, vezetőknek a munkája, 20 éves
munkája egy kicsit le lett nyomva a földre, mert szakmailag igen is jól működtek, és jól csinálták
a dolgukat. Köszönöm szépen.
Farkas Éva Erzsébet polgármester:
alpolgármester úré a szó.

Nagyon szépen köszönöm. Czirbus Gábor

Czirbus Gábor alpolgármester: Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Képviselő-testület!
Válaszolva képviselő úrnak a felvetéseire, novemberben kezdtünk el foglalkozni a víziközmű
Kft. ügyeivel, miután átvettük a város vezetését, folyamatosan kértük be az adatokat, amit nem
kaptunk meg, és február 16. után tudtunk némi adathoz hozzáférni, és azóta folyamatosan is
tart az átvilágítás. Nyilván ha novemberben megkaptuk volna a szükséges adatokat, akkor
előrébb tartanánk, és érdemben több mindent tudnánk beszélni. Én nem szeretnék ezzel
foglalkozni, hogy hogy volt a fizetés, ki szavazta meg, mint szavazta meg, ezt majd az átvilágítás
el fogja dönteni, illetve Dr. Hadik György képviselő úr említtette a 2011-2014 közötti prémium,
illetve jutalmak kifizetését, meg kell vizsgálni, hogy mennyire indokolt az a több, mint
300.000.000 Ft, ami kifizetésre került, és hogy még ehhez milyen egyéb kifizetés csatlakozott,
erről mi nyilván nem tudhatunk, de bízom benne, hogy hamarosan fény fog derülni rá, és
válaszolni fogunk tudni minden apró kis kérdésre. Bennem csak az vetődik fel, hogy ez az
összeg az önkormányzatoknak a tulajdonát képezte, és ezekből ki lehetett volna fizetni az
önkormányzatokat is egy részéből, és akkor itt merül fel az, hogy mennyire volt jogos az a
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jutalom, vagy prémium kifizetése, mert az önkormányzatok vagyonával gazdálkodtak. És
visszatérve az önkormányzatokra, mi folyamatosan polgármester asszonnyal tartjuk a 16 másik
polgármesterrel is a kapcsolatot víziközmű Kft. ügyben. Bízom benne, hogy valamennyi
kérdésére választ kapott.
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Köszönöm szépen. Dr. Hadik György képviselő úré a
szó.
Dr. Hadik György, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke, települési képviselő:
Köszönöm a szót. Az emberi oldalát szeretném egy pillanatra vizsgálni ennek a dolognak.
Abban az évben, gondolkozzunk el azon, hogy 16.500.000 Ft fizetést kapott valaki, egy makói
ember. Vajon ez a Makó-Térségi Víziközmű Kft. ennyire jelentős vállalat, hogy országos
szinten egy ekkora összeget ér az adott vezetőnek a munkája akkor, amikor vannak, akik
létminimum alatt élnek? Tegnapi nap folyamán Honvéd városrészben jártam. Az emberek
kérték azt, hogy csak 200.000 Ft-ot kérne, a másik embernek fel van vizesedve, dohos a háza,
csak 175.000Ft-ot kérne, a harmadik embernek az a problémája, hogy nem tudja bekötni a
csatornáját, csak 100.000 Ft-ot kérne. Tessék összemérni a dolgokat. Egyik is egy család, másik
is egy család. Kettő között a mi időszakunkban jogszerű-e hogy ilyen nagy összeg legyen?
Elhangzott, 330.000.000 Ft. Tessék a 100.000 Ft-okhoz hozzáhasonlítani, elgondolni, hogy
mennyi embernek a keservén, nyűgén lehetett volna ebből az összegből segíteni. És még egy
vetülete van a dolognak. Ne felejtsük el, ez a mi pénzünk. A mi vízműnek befizetett díjunk.
Ennyivel kevesebbet kellett volna vizet fizetni, ha ezek az összegek nem kerülnek kifizetésre.
Köszönöm.
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Zeitler Ádám képviselő úré a szó.
Zeitler Ádám, települési képviselő: Köszönöm szépen. Tisztelt Polgármester Asszony!
Tisztelt Képviselő-testület! Mikor először felszólalt ebben az ügyben Dr. Hadik György
képviselő társam, akkor lett volna aktuális a hozzászólásom, de végül is visszatértünk ahhoz az
alapproblémához, amiről beszéltünk. Tehát a vízművel kapcsolatban szerettem volna én is szót
kérni. Egyébként ez félig-meddig összekötése is a következő napirendi pontnak, mert
polgármester asszony tájékoztatójában, ha jól láttam, akkor két ponton is szerepel az, hogy a
Makó-Térségi Víziközmű Kft.-vel kapcsolatos megbeszélésen vett részt. Korábban jeleztük már
szerintem polgármester asszony irányába is, hogy szeretnénk néha erről bővebb tájékoztatást
kapni azon kívül, hogy egyeztet, meg tárgyalásokon vesz részt, azon belül mégis miről volt szó.
Én gyorsan összekötve, mert ott is hozzá szerettem volna szólni, alpolgármester úrnak a
tájékoztatójában ezt már észreveszem, tehát én annak nagyon örülök, hogy egy részletesebb
tájékoztatást kaptunk ebben az esetben. Visszatérve arra, ami miatt én is szót kértem, az a
polgármester asszony által szignózott, illetve fejléccel ellátott, aláírt közleménynek az
alapgondolata. Itt én két dolgot szeretnék kiemelni. Ha jól emlékszem, akkor olyan is szerepelt
benne, hogy a felső vezetés mellett a dolgozók fizetése is magas volt. A családom révén
mégiscsak érintett vagyok ebben az ügyben. Körülbelül 110-en dolgoztak ennél a cégnél, amikor
működött. A felső menedzsmenten kívül a dolgozók fizetése nem volt olyan magas, hogy az
felháborodásra adjon okot. A másik kérdés pedig az, hogy a menedzsmentfizetést a másik,
többi piaci céghez is hozzá lehet hasonlítani, hogy az mennyiben volt magas. Szintén a
közlemény végén az Alföldvízzel kapcsolatos pozitív állításokra azért szeretnék reagálni. Az
országgyűlési kampány alatt is előjött ez a makói vízmű kontra békéscsabai központtal működő
Aldölfvíz Zrt.-nek a problémája. Azért annyit ott hadd jegyezzünk meg, hogy az osztalékot
kapott az önkormányzat a makói vízműtől korábban, azért az az összeg is elhangozhatna
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szerintem, mert én nem tudom pontosan, hogy mennyit, de tulajdonosként nyilván kapott. A
következő pedig az, hogy a makói vízműnek voltak olyan támogatásai is, amit makói civil
szervezeteknek, sportszervezeteknek nyújtott. Összességében én azért arra szeretnék
kikerekedni, hogy kaptunk anyagot a vízműnek a működéséről, ez minden képviselő előtt
megtalálható. Ha jól tudom, akkor a korábbi igazgató úr osztotta ezt ki. Végeredményben én azt
szeretném kérni, akár ez lehet határozati javaslat is a részemről, hogy szavazzunk róla. Ha jól
tudom, akkor az SzMSz biztosítja azt a lehetőséget, hogy a képviselő-testület szót adjon
bizonyos esetekben. Ez egy olyan ügy, ami hasonló akár a DK-nak a vasárnapi
megmozdulásáéhoz, hogy úgy a fair, hogy az érintettek is szót kapjanak, és az is reagálhasson rá,
akit vádolunk bizonyos dolgokkal, és akkor azt kérem, hogy esetleg még itt van a teremben a
korábbi igazgató úr, akkor szavazzunk róla, hogy a képviselő-testület ad-e szót. Ha mindenki
tisztán járt el ebben az ügyben, akkor meg lehet hallgatni mindenkinek a véleményét SzMSz
adta lehetőségeket figyelembe véve természetesen.
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Köszönöm szépen képviselő úr. Czirbus Gábor
alpolgármester úré a szó.
Czirbus Gábor alpolgármester: Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Képviselő-testület! A
polgármesteri beszámolóval kapcsolatban szeretnék annyit megjegyezni, hogy több
polgármesteri megbeszélésen vettem részt víziközmű Kft. ügyben, mint polgármester asszony,
amikor nem engedte ideje, engem kért meg, hogy menjek el, és egyeztessek a polgármesterekkel.
A végelszámolás tekintetében ültünk le többször és cseréltünk információt a polgármesterekkel.
Keressük azt a legoptimálisabb megoldást, amelyik a 17 önkormányzatnak legjobban megfelel.
Egy kicsit már a víziközmű kft.-be túlságosan belementünk. Meg kellene várjuk a 100%-os
átvilágítást, és erről tájékoztatnunk kellene mind a 12 települési képviselőt, mindenkinek
anyagot kellene, hogy biztosítsunk, hogy fel tudjon belőle készülni, és akkor tartanám
aktuálisnak ennek a témának a részletesen kivesézését. Addig pedig, most hogy vannak
részinformációink, nyilván önök is folyamatosan ezt kérik polgármester asszonytól, hogy ossza
meg önökkel. Szerintem várjuk meg a teljes átvilágítást, és akkor beszéljünk erről bővebb,
tágabb körben is akár. Köszönöm szépen.
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Köszönöm szépen alpolgármester úr. Én is azt
javaslom, amit már itt korábban is említettem, hogy az átvilágítás lezárását követően tárgyaljuk
meg a többi felekkel együtt a jelenlegi állapotot. Köszönöm szépen. Kérem szavazzunk
Zeitler Ádám képviselő úr indítványáról!
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás nélkül és 7 ellenszavazat mellett
elutasította Zeitler Ádám települési képviselő Medgyesi Pál részére történő hozzászólási
jog biztosítására vonatkozó javaslatát.

Farkas Éva Erzsébet polgármester: Köszönöm szépen. Dr. Sánta Sándor képviselő úré a szó.
Dr. Sánta Sándor, az Egyenlő Esély Bizottság elnöke, települési képviselő: Köszönöm
szépen. A körzetemmel kapcsolatosan szeretnék hozzászólni a vízmű ügyéhez is, annál is
inkább mert az én időmben lett alapítva, nem kis erőfeszítéssel. A sajtónyilatkozattal
kapcsolatban felmerült bennem, hogy biztosan történt-e visszaélés, mert ha biztosan történt, a
részletei várhatnak. Ha nem biztos, akkor talán indokolt lett volna, én azt szavaztam, hogy
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hallgassuk meg az igazgató urat. Nem tudom, hogy ki miért szavazott igennel, ki nemmel.
Tulajdonképpen ő megvádoltatott a széles nyilvánosság előtt. Olyan szinten, mint ahogy mi
megvádoltuk, talán ő is nyilatkozhatott volna. A másik pedig, részünkről is képviselő társaim,
Fideszes képviselő társak részéről elhangzottak olyan jelzők, hogy tolvaj, lopás, meg a
létminimummal összehasonlítani. Meg kell, hogy mondjam, hogy én ezekkel nem tudok
egyetérteni. Én képviselő voltam nagyon sokszor, voltam polgármester is, nekem a város
mindkét politikai oldala egyformán fontos. Arról nem is beszélve, hogy amit majd tárgyalunk az
önkormányzat célkitűzéseit, munkaprogramját 4 évre, végignézek itt a képviselő társakon, hogy
annak a megvalósításának a mikéntjét, ők alkalmasak-e arra, én azt mondom, hogy nem. Aki azt
mondja, hogy igen, azzal baj van. Nekünk a város értelmiségére is szükségünk lesz, és ezzel
kapcsolatban általánosítani úgy gondolom nagyon nagy hiba. Egy ciklus alatt a város
értelmiségét lecserélni nem lehet. Amennyiben ezek az emberek vétenek, és az ki tudja hány
díjat, országos kitüntetést elnyertek az elmúlt időszakban, akkor még azt is javaslom, hogy a
későbbiekben a ciklus alatt még a véleményüket is kérjük ki. Rátérnék a körzetemre. A
patkányirtással kapcsolatban köszönöm szépen polgármester asszonynak a hozzáállását. Igaz,
többszörös figyelemfelhívás és újságcikk után, de igen nagy összeget biztosított a patkányirtásra,
amely hangsúlyozom azelőtt is folyt, egy makói vállalkozó végezte, de most paradigmaváltás
történt, és egy budapesti cég végzi, és eddig, polgármester asszonytól tudom a pontos számot,
198 helyen voltak kint. Én is elindultam velük, de tekintettel egyéb elfoglaltságomra, illetve hogy
én tudom, hogy mely házakba kell menni. Egyik ott lakó ember, aki szervezte ezt a patkányirtást
ő vezette őket végig, és a hivatal munkatársa, és a Makói Városgazdálkodási Kft. vezetője
naponta ott vannak és irányítják. Az én hozzászólásom legnagyobb haszna az lenne, ha a
lakosság figyelné, amit mondok, hogy 2-3 hét múlva újra jön ez a budapesti cég, és addig
szíveskedjenek bejelenteni az igényeket oda, ahova eddig. A műszaki csoportra, a Makói
Városgazdálkodási Kft.-hez, vagy hozzám. Azt tudják, hogy engem hol találnak meg, nálunk a
számítógépen bármikor kikeresheti az összes ilyen igényt. A körzettel kapcsolatos további jó
híreim azok, hogy tervezésre kerültek a sáros utcák szilárd útburkolattal való ellátása. Ez a
tervezés megvolt már tulajdonképpen az elmúlt ciklusban is. Itt én konkrétumokat szeretnék. A
zártereszek mosásai, és a csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciója elkezdődött elsősorban
bejelentések alapján. Azt szeretném, hogy ha ezt rendszerbe foglalnánk, és aki türelmetlen, az
tudná, hogy 2 hónap múlva például rá kerül a sor, és akkor nem lenne kapkodás jellege. Például
legutóbb a Nagycsillag utcán mind az árok kiásása, mind a zártereszek tisztítása néhány óra alatt
megtörtént. Óriási a változás a honvédi problémák kezelésének ügyében, és ezt szeretném mind
a város tisztségviselőinek, mind az illetékes szakembereknek megköszönni. Köszönöm szépen.
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Nagyon szépen köszönöm tisztelt képviselő úr.
Természetesen képviselő úr véleményét tiszteletben tartjuk. Honvéd városrészben történő
patkányirtással kapcsolatosan mondom, hogy nem az újságcikkek megjelenésének köszönhető a
patkányirtás, hanem a város önkormányzata munkatársainak, illetve a hozzá kapcsolódó cégek
munkatársainak a területi helyzetfelmérésének köszönhetően, illetve a hatékony
ügyintézésüknek köszönhetően. A sáros utaknak az ütemezése, pontosabban az ütemezés
konkrétuma, ami a mostani időszakra tehető, ezt nagyon fontos hangsúlyoznunk, hogy ez a
korábbi ciklusban nem történt meg, tehát ezt most készítették el a munkatársaink, és bízunk
abban, hogy valóban ezt az ütemezést tartani is tudjuk. Dr. Hadik György képviselő úré a szó.
Dr. Hadik György, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke, települési képviselő:
Megszólíttattam, ezért reagálok rá. Nem vádolok, hangosan gondolkozom. És az, hogy egy
cikkre hivatkozom, olyan összegekre, ami sok, vagy kevés, mindenki döntse el. Ez nem hiszem,
hogy különösebb lamentálást igényelne. A másik része a dolognak, ami kérésként hangzott el
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részemről, és azt hiszem, hogy Dr. Sánta Sándor képviselő társam pont ezt emelte ki, hogy
minél hamarabb ezek a vizsgálatok fejeződjenek be, hogy az, aki bűnös az bűnhődjék, aki
bűntelen, az emelt fejjel járhasson egy ilyen kis városban, mint amilyen a miénk, ahol mindenki
ismer mindenkit. Változatlanul ez a kérésem, minél hamarabb hozzuk az eredményeket, és
zárjuk le ezeket az ügyeket. Köszönöm.
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselő Társaim! Kérném
szépen, hogy egymás véleményét tartsuk tiszteletben, illetve a meghallgatással kapcsolatos
képviselő-testületi döntést is. 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! Óhatatlan, hogy hozzá ne
szóljon az ember a vízmű problematikájához. Azt tudom mondani, hogy talán onnan lehetne
ezt az egész ügyet kezdeni, hogy mi sok, mi kevés, ahogy Dr. Hadik György képviselő társam
mondja, minden relatív. Honnan nézzük? Medgyesi Pál volt igazgató úr szakmai munkáját talán
senki nem vonja kétségbe, de én úgy gondolom, hogy ezt a szakmai munkát ő akkor is el tudta
volna látni, ha csak igazgatóként van, nem kellett volna vezérigazgatói titulussal felruházni, hogy
ezzel a titulussal magasabb személyi bért tudjunk neki fizetni. Ami természetesen maga után
vonta a városi vízdíjak, a városi vízdíj alapdíjának folyamatos növekedését, ami már túlzott volt.
És ha ez tovább maradt volna, vagy maradna, akkor maga után vonná a szennyvízcsatorna
díjakat is. És talán ezért is történt az, hogy a kormányzat összevonta ezeket a vízműveket. Nem
200-300 vízmű van az országban, hanem csak 20-30, és ezért a 20-30 vízműnek a vezetése
nyilván hogy magasabb személyi bért kap, mint az elmúlt 200-300 vízműnek a vezetőjének a
fizetése. Én ott látom a gondot, hogyha egy kicsit visszafogottabb lett volna a menedzsment
bérezése, a jutalmazása, premizálása, akkor nem lett volna indokolt folyamatosan jelentős
mértékű vízdíj és alapdíj emelkedéseket végrehajtani. Ebben nem csak a vízmű a hibás, az előző
önkormányzati vezetés mondhatnám, hogy kisajtolta a vízműből, hogy ezek az áremelések
megtörténjenek azért, hogy minél magasabb bérleti díjak folyhassanak be az önkormányzathoz,
amiből viszont egyéb rendezvényeket tudtak finanszírozni. Ennyit a vízműről részemről. A
másik fele a dolognak már egy kicsit kellemesebb hangvételű. A választási körzetemben
megmozdult a csapadékvíz elvezetés problémakörének megoldása. Nevezetesen a Síp utcában
nem túl régen járdalappal kirakott árkok, közmunkások által elvégeztetett árkok, csak olyan
munkairányítás volt, hogy senki rájuk nem nézett, és 2-3 éven belül az tönkre is ment. Újra kell
csinálni. Ez a legdrágább munka. Most úgy látom, hogy kicsit szakszerűbb irányítás mellett,
kicsit több odafigyeléssel, sokkal jobb minőségű munka fog elkészülni a Síp utcában és
megnyugtató módon több évre rendeződni fog ott a csapadékvíz elvezetés, valamint a Sírkert
utcában az árkok, átereszek mosása is folyamatban van, ígéretet kaptam rá a kft. részéről, és
ezúton szeretném a műszaki csoportnak is és a kft. vezetésének is ezt megköszönni. Köszönöm
szépen.
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselők! Döntés született
arról, hogy a tájékoztatást illetően, a víziközmű kft.-vel kapcsolatosan teljes körű tájékoztatást
az átvilágítás lezárását követően fogunk adni. Kérném szépen, hogy akkor tartsuk ehhez
magunkat. Marosvári Attila képviselő úré a szó.
Marosvári Attila, települési képviselő: Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Képviselőtestület! Nagyon sajnálom, hogy nem tudok eleget tenni annak a kérésnek, amit most
polgármester asszony mondott, hiszen a vízműhöz kötődően én része voltam az előző
városvezetésnek és másfél cikluson keresztül Felügyelő Bizottsági elnöke is voltam ennek a
cégnek és valamilyen szinten muszáj reagálni az itt elhangzottakra. Én az átvilágítás tényeit nem
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ismerem, nem ismerhetem. Nem kerültem beavatásra. Olvastam egy sajtóközleményt én is, amit
polgármester asszony írt alá, és amikor azt mondta polgármester asszony, hogy nem kellene
erről a témáról itt beszélgetni, akkor lehet, hogy nem kellett volna egy közbenső fázisnál ezt a
sajtóközleményt, ami egyébként belső ellentmondásokat is tartalmaz közzétenni. Megelőzhettük
volna a bajt. Azzal, hogy minden olyan céget, önkormányzati intézményt, magát az
önkormányzatot is egy ilyen váltáskor át kell világítani, és ha hibák vannak, ha bűncselekmények
vannak, ha ahogy Dr. hadik György képviselő úr mondta, lopás történt, azt fel kell deríteni.
Ezzel én messzemenően egyetértek. De akkor kell ezt nyilvánosságra hozni, amikor minden
tény, minden adat, minden információ rendelkezésre áll. Én, ahogy most a városvezetés szavait
értelmezem, ez a teljes körű adatszolgáltatás, feltárás még nem történt meg. Nagyon nehéz úgy
beszélgetni egy vízműről, amikor a képviselő-testület tagjai között vannak, akik azon
gondolkodnak, hogy hány vízmű is van? Van egy önkormányzati vízmű, meg van egy 17
tulajdonos kezében lévő vízmű? Ez azért azt gondolom, hogy komolyabb téma ahhoz, hogy aki
ehhez hozzászól, legyen tisztában a tényekkel, és minden információ legyen birtokában. Ezt én
azért tartom fontosnak, mert amit itt most beszélünk, ez a város nyilvánossága előtt zajlik. Nem
tudom, hogy ki mit szűr le ezekből a hozzászólásokból, a rossz információt, amire mindenki
csóválja a fejét és értetlenül hallgatja, vagy a jó információt, ami vagy elhangzik, vagy nem
hangzik el. De kiderült, hogy teljes körű információt most nem tudunk adni. Én sem fogok
tudni adni. Egy tény. Hogy az én információim szerint a vagyonrendeletünk alapján törvényesen
és jogszerűen működött. 17 település tulajdonosa volt, minden belső szabályzata az én
információim szerint rendben volt. Ezt a céget szervek vizsgálták, olyan szervek, amelyek
gazdasági társaságokat vizsgáltak. Nyilván ennek a cégnek van egy ügyvezetője. Aki felelős a cég
belső gazdálkodásáért. Nyilvánvalóan, majd ha kiderülnek esetleges hibák, akkor majd a
felelősségek, azok, akiknek vállalniuk kell, ezt vállalni fogják. Ennek a cégnek volt
könyvvizsgálója. A könyvvizsgáló auditálta ennek a cégnek a mérlegét, tehát azt gondolom,
hogyha számviteli szabálytalanságok gyanúja vetődik fel – én ezt nem tudom, hogy felvetődik-e
– akkor ennek a kiszűrését a könyvvizsgálónak évről évre fel kellett volna mutatnia. Ilyen,
nekem Felügyelő Bizottsági elnökként, tagként, városvezetőként nincs a birtokomban. Mint
ahogy a képviselő-testület tagjai sem, amikor évente még joga volt a képviselő-testületnek
megállapítani a vízdíjat, nem vetette fel senki, hogy nagy kifizetések vannak a vízműnél, hogy itt
drágák a vízmű menedzsment díjai és így tovább. Medgyesi Pál vezérigazgató bére valóban
750.000 Ft volt az utóbbi években. Amikor én visszakerültem Makóra és városvezető lettem,
akkor ez a bér már ennyi és ekkora volt. Ez sok. Igaza lehet Dr. Hadik György képviselő úrnak,
ez a bér sok. Makói átlagbér viszonylatában. De ne felejtsük el, hogy ez egy gazdasági társaság,
amely nem csak abból élt, hogy begyűjtötte a vízdíjakat, hanem egy minőségi szolgáltatást
nyújtott és ez is bizonyítható és megnézhető, nagyon komoly vállalkozási tevékenységet is
kifejtett. Ne feledkezzünk meg arról sem, itt valaki elmondta, hogy évről évre ez a vízmű az
önkormányzatoknak a tulajdonosoknak nem osztalékot, hanem bérleti díjat fizetett. Makó
vonatkozásában az utóbbi évben, amikor ezt a bérleti díjat kifizette emlékezetem szerint olyan
60.000.000-80.000.000 Ft közötti összeg lehetett éves szinten. Ezek azért nagyon komoly évről
évre jövő bevételek, amiket egyébként a városfejlesztésre használt fel, és nem eltapsolta, és nem
felélte. Azt is mondjuk el, mert nagyon fontos, Zeitler Ádám képviselő úr tett erre utalást, hogy
a végelszámoláshoz kötődően az elmúlt évben osztalék kifizetésre került sor. A korábbi
években, mint mondtam bérleti díjak voltak, osztalék kifizetés nem történt, ami felhalmozódott
ilyen típusú bevétel és nem került bérleti díjként kiosztásra, az görgött, és a vízműnél parkolt, és
most pedig elszámolás kapcsán került kifizetésre osztalékként. Makó Város Önkormányzata
vonatkozásában az elmúlt évben 156.000.000Ft osztalék került be a költségvetésünkbe. Most
fogunk majd dönteni a 2014-es mérlegbeszámolóról. Ebben ez az összeg szerepel. És ne
feledkezzünk meg még egy dologról, hogy van mellette még egy tétel, 169.000.000Ft, ami a
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Givaudantól közmű fejlesztési hozzájárulásként itt van, és közműfejlesztésre a város, tehát
városfejlesztésre fel fogja tudni használni. Ez, ha jól számolom, olyan 320.000.000325.000.000Ft körüli összeg. Ami ebben a költségvetésben már benne van. Igen, a vízmű
menedzsmentje és az összes dolgozója ezért a bevételért, ezért a pénzért megdolgozott. Lehet
vitatkozni azon, hogy ez a 750.000Ft-os fizetés és emellett még a premizálási rendszer, aminek
egyébként szintén volt szabályozása, sok, vagy kevés. Gáspár Sándor képviselő úr mondta el,
hogy az Alföldvíz Zrt. ügyvezetőjének, ezt konkrétan tudom, mert részt vettem azon az alakuló
ülésen, tényleg 1.500.000 Ft feletti a fizetése. És mi köze Makóhoz? Ezt a fajta gondolkodást,
hogy makóiak fizetik a békéscsabai menedzsment díját el lehet itt is mondani, én ezt nem
kívánom elmondani. Makói cég volt, nagyon jól dolgozott, nekünk is volt rengeteg problémánk
Medgyesi Pál ügyvezető úrral a végelszámolás kapcsán is. Két hónapot együtt dolgoztam
Czirbus Gábor alpolgármester úrral a végelszámolást illetően, hiszen nekem december 31-ig
tartott a Felügyelő Bizottsági mandátumom, ő tudja, és látja, hogy együtt próbáltunk harcolni
annak érdekében, hogy ez a helyzet rendeződjön. Nem egyszerű történet volt, de azt gondolom,
hogy kellő alaposságú, kellő körültekintéssel összegyűjtött információk, megalapozott
szakvélemények nélkül megvádolni egy céget, a cég munkatársait, menedzsmentjét, ügyvezetőjét
úgy, ahogy itt ezen az ülésen képviselő urak szájából elhangzott, ez nem biztos, hogy
szerencsés, és szabad. Én egyetértek polgármester asszonnyal, alpolgármester úrral, hogy meg
kellene várni ennek az átvilágításnak a végét. Én magam is kíváncsian várom, hogy történt-e
szabálytalanság. Én jóhiszemű vagyok ebben a dologban, tehát nekem, nekünk a korábbi
időszakban ilyen típusú visszajelzésünk, ilyen típusú információnk nem volt. Az is tény, hogy
Állami Számvevőszékkel, vagy nem tudom milyen céggel mi ezt nem világíttattuk át,
hagyatkoztunk a könyvvizsgálóra, hagyatkoztunk azokra a felügyeleti szervekre, akik hivatalból
kötelességszerűen végezték el ennek a cégnek a folyamatos, 20 éven keresztüli vizsgálatát,
felülvizsgálatát, és ilyen típusú hibára, ilyen típusú problémára egyetlen egy ilyen típusú vizsgálat
nem vetett fényt. Nagyon szépen köszönöm, hogy ezt elmondhattam.
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Nagyon szépen köszönöm tisztelt képviselő úr.
Természetesen a véleményét tiszteletben tartja a testület. Engedje meg azonban, hogy felhívjam
a figyelmet, hogy ezt a céget most is felelős szakemberek vizsgálják, megalapozott szakvélemény
alapján elmondhatjuk, hogy a kifizetett osztalékok jóváhagyásával kapcsolatos törvényi
megfelelősségről nem tudtak megbizonyosodni, mivel a társaság a szükséges taggyűlési
határozatokat, önkormányzati testületi ülési jegyzőkönyveket nem bocsátotta rendelkezésünkre,
amellyel könyvvizsgálati hatókörnek megfelelően, amivel gyakorlatilag a könyvvizsgálói
hatáskört korlátozta. Egy biztos, és tény, pontosabban több tény már rendelkezésünkre áll, amit
már említettem is, hogy hatalmas pénzösszegek kerültek kifizetésre, eltűnt taggyűlési
határozatokkal kell szembesülnünk, illetve rendezetlen, indokolatlan nagy mennyiségű
szerződésekkel. És azért is természetesen tiszteletben tartva az ön véleményét azért mégis kicsit
furcsállva hallgatom azt, hiszen ön saját maga is elmondta, hogy nem volt könnyű a cég
vezetőjével a korábbi működtetés kapcsán is, hiszen ön is nagyon jól tudta, hogy nem adott át
minden anyagot a cég vezetője. Köszönöm szépen. Gáspár Sándor képviselő úré a szó.
Gáspár Sándor, települési képviselő: Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Képviselő
Társaim! Egy kérésem volna. Vertán telepen a Kolozsvári utcában, a Munkás utcában, Vaskapu
utcában valamint Adriai utcában áll a víz a vízelvezető árokban. Ezen képződött egy olyan 5-6
cm-es zöld hínár, amit például tegnap is két ház elől is kidobáltak és most a meleg hatására
eléggé orrfacsaró bűz terjeng ott. Azt szeretném kérni, hogy próbáljuk meg legalább ezt a 4
utcát valahogy előre venni, és onnan azt a zöld hínárt elszállítani, mert még az is közbeszólhat,
hogy a középső utca, a Munkás utcán a keresztutcáknak van tisztítóaknája. Ha oda esetleg egy
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árok belekerül, ez a zöld hínár feltekeredik rá, és esetleg nagyon esőzésnél, ez már fordult elő
tavaly ősszel is, nagyobb esőzésnél dugulást okoz. Ebben kérném a segítséget. Köszönöm.
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Köszönöm szépen. Dr. Török Miklós képviselő úré a
szó.
Dr. Török Miklós, települési képviselő: Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Asszony!
Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Alpolgármester Úr! Köszönöm szépen, hogy
folytatólagosan szívén viseli a Demokratikus Koalíció kerületi szervezetének a tevékenységét, és
ezzel publicitást biztosít a számunkra itt a testületi ülésen is. Bizonyára értesült, hogy én mit
szóltam hozzá a demonstráción. Én azt mondtam itt el, hogy nincs színe a korrupciónak. Lehet
az narancsságra, vagy akár más színű, mindegyik üldözendő. Én ezt mondtam el. Néhány
dologra azért reagálnék, amit felvetett. Felvetette itt az engedélyes tervek hiányát. Azt
szeretném, hogyha megfontolnák, hogy egy ilyen engedélyes terv mibe kerül. Tehát hogyha van
egy elképzelése a városnak, hogy valamit meg szeretne valósítani, odamegy egy tervezőhöz, és
csinál egy látványtervet. Ez körülbelül a költségnek olyan 2%-ába kerül. Megy tovább a sorozat,
és mire az engedélyes tervig eljutnak, ez körülbelül 7%-a a bekerülési költségnek. Azt kell
megfontolni, hogyha van egy olyan elképzelés, amit szeretnénk megvalósítani, de pénzügyi
fedezetünk nincs rá, mert támogatás kellene rá és az esetleg nem áll rendelkezésre, dobjunk ki
7%-ot az ablakon? Köszönöm. Ez volt az egyik hozzáfűzni valóm. A másik, amit egy nagy
politikai dolgot itt említett a Demokratikus Koalícióval kapcsolatban, az Altus Zrt.-nek
szerepét. Én arra szeretném kérni a tisztelt képviselő társakat, hogy ne mondjanak
valótlanságokat. Akik néznek és hallgatnak bennünket, azoknak pedig azt szeretném ajánlani,
hogy hiteles hírforrásokból tájékozódjanak ebben a tekintetben. Nézzük az ATV-t, hallgassák a
Klub Rádiót…
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Megkérném képviselő urat, hogy legyen szíves nem
megnevezni a hírcsatornákat. Köszönöm szépen.
Dr. Török Miklós, települési képviselő: Jó, nem nevezem meg. Weszelyné Véghseő Henriett
Mária képviselő társam mondókájához csatlakoznék, a május 1-jei ünnepségekkel kapcsolatban.
Többen megkerestek, hogy ők kevésnek tartják ezt a programot, ami fenn áll. Az rendben van,
hogy makói előadók, és makói sportolók fognak részt venni ezen a majálison, de én érzek egy
kis ilyet is ebben. A jobb oldal kommunista ünnepnek tartja a május 1-jét és ezt látom például,
hogy ezért nem hoznak ide egy olyan előadót, mint mondjuk a városnapi rendezvényre. Egy
másik dolog, hogy van ebben egy bizonyos burkolt támogatás is esetleg, hogy akik itt fellépnek,
azok esetleg plusz pénzeket kapnak. Például a Budo Klubra gondolok itt. Meg szeretném
kérdezni, hogy ez milyen anyagi támogatást jelent a számukra? Köszönöm szépen.
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Tisztelt Képviselő Úr! Engedje meg elsőként, hogy a
makóiak nevében is kikérjem magamnak is, illetve a makóiak nevében szóljak, hogy a
hírforrások hitelességének eldöntését bízzuk a makói, illetve a magyar állampolgárokra. Igen is
hogy a május 1-jei ünnepséget szívügyünknek tartjuk. Éppen ezért gondoltuk azt, az új
városvezetésével tárgyalásokat folytatva, illetve megbeszéléseket, hogy makói klubokat, illetve
olyan együtteseket szólítsunk meg, akik esetleg korábban nem kaptak erre lehetőséget. Czirbus
Gábor alpolgármester úré a szó.
Czirbus Gábor alpolgármester: Köszönöm szépen. Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt
Képviselő-testület! Ez a víziközmű történet nagyon nagy hullámokat kavart itt a testületi ülésen.
Szeretném kérni mindenkinek a nyugalmát, és szeretném felkérni egyben polgármester asszonyt
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arra, hogy amennyiben olyan információk fognak rendelkezésére állni, ami már tájékoztassa a
képviselő-testületet, és ne várja meg a képviselő-testületi ülést, hanem ahogy szokott egyeztetni
a képviselőkkel. Én nem 18 engedélyes tervet vártam Makó Város Önkormányzatától Dr.
Török Miklós képviselő úrnak válaszolva, hanem egy icipici olyan nyomot, ami alapján el
szeretett volna indulni az előző városvezetés. Nem az 5 és 7% közötti teljes bekerülési költségű
engedélyes tervekre gondoltam, hanem valami vonal. Van egy Makovecz könyvtárunk, amihez
10 éve nem nyúltunk, és így tovább. Egy kis elképzelést, valami kis rajzokat, hogy mi lett volna
az, amit szerettünk volna csinálni. Tudom, hogy voltak ilyenek, meg vannak ilyenek, de nem a
kornak vagy a jelenünknek megfelelően. A televízióra nem kívánnék reagálni, de május 1-re
igen. Volt szerencsém több szalagavató bálon is részt venni az idei báli szezonban, és nagyonnagyon tehetséges fiatal makóiakat láttam, akiket úgy gondolom, hogy érdemes lenne
megmutatni mindenkinek a városban és méltán lehetünk büszkék azokra a 17-18 éves
gimnazista fiatalokra, akik gyönyörű szépen tudnak énekelni és május 1-jén ezeket a fiatalokat
szerettük volna a makóiak figyelmébe ajánlani. Bízom benne, hogy a makóiaknak ez tetszeni fog
és a fellépők pedig örülni fognak annak, hogy megmutathatják magukat a városban élőknek és
bízom benne, hogy május 1-jén így mindenki jól fog szórakozni. Köszönöm szépen.
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Köszönöm szépen. Dr. Török Miklós képviselő úré a
szó.
Dr. Török Miklós, települési képviselő: Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Asszony!
Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Alpolgármester Úr! Voltak ilyen tervek. Nekem tudomásom
van arról, hogy egyrészt amit említett, a Makovecz könyvtár tervei 2 éve ott vannak miniszter úr
asztalán, ő tud erről, hogy ez a lehetőség megvan. A fürdő családi részlegére, illetve uszodájára
megvannak az előzetes tervek. Tehát ezek ott vannak. Nyilván aktualizálni kell ezeket. Van
olyan tudomásom is, hogy a városi csapadékvíz elvezető hálózatra vízjogi engedélyes tervek
vannak a fiókban, csak elő kell húzni őket. Tehát vannak ilyen tervek. Ezekkel foglalkozni
kellene. Köszönöm szépen.
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Köszönöm szépen. Kezdjük meg a napirendi pontok
tárgyalását.

4.napirend
Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Az előző ülés óta történt legfontosabb tárgyalásaimat
olvashatták a beszámolóban a tisztelt képviselők. Kérdés van-e?
Kérdés 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:
114/2015. (IV. 22.) MÖKT h.
Tárgy: Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról
38

HATÁROZAT
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Farkas Éva Erzsébet
polgármester tájékoztatóját az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról elfogadja.
Erről értesítést kap:
- Makó város polgármestere
- Makó város jegyzője

Alpolgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az elmúlt
időszakra vonatkozó fontosabb tárgyalásairól szól, amelyet a képviselő-testület az
előterjesztésben a kiküldött anyagban tanulmányozhatott. Kérdés van-e? Czirbus Gábor
alpolgármester úré a szó.
Czirbus Gábor alpolgármester: Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Képviselő-testület!
Egyetlen egy gondolattal engedjék meg, hogy kiegészítsem, a lap alján a dátum elírás eredménye.
Természetesen április 15 szeretett volna lenni. Köszönöm szépen.
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Nagyon szépen köszönöm. Kérdés van-e?
Kérdés 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:
115/2015. (IV. 22.) MÖKT h.
Tárgy: Alpolgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról
HATÁROZAT
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Czirbus Gábor alpolgármester
tájékoztatóját az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról és azt az elhangzott
kiegészítésesekkel együtt elfogadja.
Erről értesítést kap:
- Makó város polgármestere
- Makó város jegyzője
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Tisztelt Képviselők! Engedjék meg, hogy javaslatot
tegyek a napirendi pontok tárgyalásának sorrendjét illetően. Szeretném kérni, hogy a Makó
Város Önkormányzata 2014-2019. évi Gazdasági és Munkaprogramja tárgyú napirend
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tárgyalása előtt vegyük előre Beszámoló Makó Város Önkormányzata 2014. évi
költségvetésének végrehajtásáról. Rendelettervezet Makó Város Önkormányzata 2014. évi
zárszámadásáról tárgyú napirendet. Kérem szavazzunk!
A képviselő-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozza:
116/2015. (IV. 22.) MÖKT h.
Tárgy: A 2015. április 22-i képviselő-testületi ülés 6. „Beszámoló Makó Város Önkormányzata
2014. évi költségvetésének végrehajtásáról. Rendelettervezet Makó Város Önkormányzata 2014.
évi zárszámadásáról” napirendjének 5. napirendi pontként történő tárgyalása
HATÁROZAT
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testület úgy határoz, hogy a 6. „Beszámoló Makó Város
Önkormányzata 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról. Rendelettervezet Makó Város
Önkormányzata 2014. évi zárszámadásáról” tárgyú napirendi pontot 5. napirendi pontként
tárgyalja.
Erről értesítést kap:
- Makó város polgármestere
- Makó város jegyzője
- Polgármesteri Hivatal – Jegyzői Iroda – Közigazgatási csoport
5.napirend
Beszámoló Makó Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról.
Rendelettervezet Makó Város Önkormányzata 2014. évi zárszámadásáról
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! A zárszámadással kapcsolatos
beszámolót a kiküldött anyagban a képviselő-testület tanulmányozhatta. Nagy tisztelettel
köszöntöm körünkben Bercsik Mária könyvvizsgálót, illetve dr. Ótott Lajos munkatársat.
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! Örömmel láttam, hogy maradvány maradt a kasszában, és
azt szeretném kérni, hogy így legyen a jövőben is. Köszönöm szépen.
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Nagyon szépen köszönöm. Más kérdés, észrevétel?
Más 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-testületének
12/2015. (IV.23.) önkormányzati rendelete
Makó Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési zárszámadásáról

Farkas Éva Erzsébet polgármester: Kérem, szavazzunk az 1. számú határozati javaslatról!
A képviselő-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozza:
117/2015. (IV.22.) MÖKT h.
Tárgy: 2014. évi maradvány felhasználásának jóváhagyása
HATÁROZAT
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 155. §-ában kapott felhatalmazás
alapján 2014. évi maradványának felhasználását – ezen határozat 1. sz. mellékletében
meghatározottak szerint – hagyja jóvá.
A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az elfogadott pénzmaradvány felhasználás
alapján Makó Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési rendeletének módosítását készítse
elő.
Felelős: jegyző
Határidő: a soron következő költségvetési rendelet módosítás
A határozat végrehajtásáról a képviselő-testület tájékoztatást nem kér.
Határozatról értesítést kap:
- Makó város polgármestere
- Makó város jegyzője
- Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda
- Intézmények
- Irattár
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Kérem, szavazzunk a 2. számú határozati javaslatról!
A képviselő-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozza:
118/2015. (IV.22.) MÖKT h.
Tárgy: 2014. évi összevont konszolidált beszámoló elfogadása
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HATÁROZAT
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi összevont konszolidált
beszámolót elfogadja a zárszámadás mellékleteként.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
A határozat végrehajtásáról a képviselő-testület tájékoztatást nem kér.
Erről értesítést kap:
- Makó Város polgármester
- Makó Város jegyzője
- Makói Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodája
- Irattár
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Kérem, szavazzunk a 3. számú határozati javaslatról!
A képviselő-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozza:
119/2015. (IV.22.) MÖKT h.
Tárgy: Makó Város Önkormányzata vagyonváltozásának alakulásáról szóló tájékoztató
elfogadása
HATÁROZAT
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Makó Város Önkormányzata
vagyonváltozásának alakulásáról szóló tájékoztatót megtárgyalta és azt elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
A határozat végrehajtásáról a képviselő-testület tájékoztatást nem kér.
Erről értesítést kap:
- Makó Város polgármester
- Makó Város jegyzője
- Makói Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodája
- Irattár
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! A napirendi pontok további
tárgyalása előtt szünetet rendelek el.
12:23-tól 13:32-ig SZÜNET
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6.napirend
Makó Város Önkormányzata 2014-2019. évi Gazdasági és Munkaprogramja
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! A gazdasági program
elkészítésére Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény alapján kerül sor. A gazdasági
program a képviselő-testület megbízatásának időtartamára vagy azt meghaladó időszakra
szólhat. A gazdasági program elkészítésének célja, hogy az önkormányzat képviselő-testülete
egységes, előre meghatározott célrendszer szerint működjön, és a lehetőségek figyelembe vétele
mellett fejlődjön is. Az önkormányzat részére helyi szinten határozza meg mindazon
célkitűzéseket, feladatokat, amelyek a költségvetési lehetőségekkel összhangban a helyi
társadalmi, környezeti, gazdasági adottságok figyelembevételével – a megyei és térségi
koncepciókhoz illeszkedve – az önkormányzat által nyújtandó kötelező és önként vállalt
feladatok biztosítását, fejlesztését szolgálják. A képviselő-testület a jelen gazdasági programban
meghatározottakat figyelembe veszi minden gazdasági jellegű, a gazdálkodásra, a település
működtetésére, fejlesztésére vonatkozó döntésnél, különös tekintettel az éves költségvetési
rendeletek elkészítése és összeállítása során. Engedjék meg, hogy néhány mondatban
tájékoztassam a jelenlévőket a gazdasági programmal kapcsolatosan a hozzászólások, kérdések,
javaslatok előtt. Ha két szóval kellene jellemezni a 2014-2019. évre szóló gazdasági
programunkat, akkor a felelősség és a biztonság szavát mondanám és hangsúlyoznám erre a
programra. Felelősség és biztonság a makóiak szolgálatában. Felelősség egyrészt abban a
tekintetben, hogy felelősek vagyunk, hogy segítsük a munkát adó vállalkozókat, illetve azokat a
szervezeteket, amelyek ebben segítséget nyújtanak, és biztonság programja abban a tekintetben,
hogy a makói családok biztos megélhetésének az elősegítését támogatja. megélhetését, és
közösség építését segíti elő. programunk egyértelműen a választási programunkban
meghirdetett ígéreteinkhez igazodik. Új korszak irányelveit igyekeztünk, hogy ezek
belekerüljenek a gazdasági programba, ezeket tartalmazza. A program egy helyzetelemzéssel
kezdődik, Makó gazdasági helyzete elemzését tükrözi, majd az önkormányzatunk pénzügyi
lehetőségeit és céljait, ezen belül az önkormányzat gazdasági mérlegét adó politikáját
olvashatták a tisztelt képviselők. Élhetőbb városnak a kialakításáról, illetve az élhetőbb város
kialakításának
koncepcióját
vázoltuk
fel
munkahely
teremtési
lehetőségekkel,
ingatlangazdálkodással kapcsolatos koncepciónkat, idegenforgalmi, turizmusfejlesztési, épített
örökség megőrzését és a környezetvédelemmel kapcsolatos városi szintű fejlesztési
elképzeléseinket fásítás és parkosítási tervekkel illusztrálva. A civil szerveződés előmozdítását,
erősítését is tartalmazza ez a gazdasági program, valamint a bűnmegelőzési koncepciót, amelyről
részben már itt a testületi ülés elején is hallhattunk rendőrkapitány úrral egyeztetve. Ezt
követően a program tartalmazza a városfejlesztési irányelveket, illetve a megkezdett
városfejlesztési projekt előkészítésekről tudunk beszámolni, és a már megvalósult célokról
olvashatnak a 39 és 40. oldalon. Engedjék meg, hogy tájékoztatásként csak felsoroljam azokat a
fejlesztési projekteket, amelyeket szeretnénk már most a közeljövőben elindítani az
elkövetkezendő 1-2 éven belül, és amelyeknek a tervdokumentáció elkészítése, terveinek az
elkészítései már folyamatban vannak. Ilyen többek között a csipkesori sétánynak a kialakítása,
illetve az üzlethelyiségek kialakításának tervdokumentációs előkészítési folyamata, a Páger mozi
és rendezvényház felújítása, energetikai korszerűsítése, folyamatban van többek között a
Honvéd városrész rehabilitációjának az előkészítése, ezen kívül folyamatban van a Makói
Egyesített Népjóléti Intézmény szociális hálózat infrastruktúra fejlesztésének, annak
koncepciójának felállítása, a Makói Ipari Park közművesítésének fejlesztési tervdokumentáció
elkészítése, a városi piac és vásárcsarnok fejlesztésével kapcsolatos tervdokumentációk
elkészítése, és természetesen a Hagymatikumban amiket szeretnénk fejlesztési területeket
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megvalósítani, ezzel kapcsolatos egyeztetések s elindultak. Folyamatban van továbbá az Erdei
Ferenc téri sportpálya öltöző komplexum építése, ehhez szükséges tervdokumentációknak az
elkészítése, sportcsarnok felújítása, ezeknek a felmérése, árajánlatok kérése hozzá, illetve az
extrém sportpálya létrehozása, és a Szent István téri sportpálya felújítása. Mindemellett
megkezdődtek a tervdokumentációk elkészítésének terén a Makovecz könyvtár és múzeumi
kiállító térnek a megvalósítása, művészetek katedrája, egy polgári értékrendű művészeti képzésre
szakosodott felsőfokú végzettséget adó iskola létrehozása kiegészítve az alkalmazott művészeti
képzésekkel, ennek a kialakítása körüli vizsgálódások, és a zsidó evangélikus temető
rekonstrukciója. Tehát mindezek folyamatban vannak, és természetesen a konkrét
városfejlesztések mellett városfejlesztési tervek tervdokumentációinak az elkészítése mellett,
mint ahogy mindig hangsúlyozom is, nagyon fontosnak tekintem a helyi közösségi kulturális és
hagyományőrző programoknak, közösségfejlesztő értékeknek a megvalósítását Makó városában
és az ezekkel kapcsolatos terveinkről is olvashatnak az érdeklődők a város gazdasági és
városfejlesztési programját illetően. Előzetes tájékoztatásként ennyit szerettem volna elmondani
a gazdasági programról és városfejlesztési programról. Kérdés, észrevétel van-e? Weszelyné
Véghseő Henriett Mária képviselő asszonyé a szó.
Weszelyné Véghseő Henriett Mária, települési képviselő: Tisztelt Polgármester Asszony!
Tisztelt Képviselő-testület! Én átfogónak és széles körűnek látom ezt a gazdasági programot, de
ki szeretnék emelni pár gondolatot ebből, amit legfontosabbnak tartok itt Makón. Szépíthetjük
a várost, de ez a legfontosabb, hogy az embereknek tudjunk munkát adni. A
közfoglalkoztatásban a lehetőségek jobban ki vannak használva ebben a programban, azt látom,
hogy az önkormányzat jobban szeretné ezt kihasználni, illetve az Ipari Parkban segítünk az új
vállalkozók betelepülésének és sok érdeklődőt tudok már, akik az önkormányzat felé
érdeklődtek már. A lakásügyekkel foglalkozó bizottság tagjaként is úgy gondolom, hogy az
önkormányzat tulajdonában lévő lakások állapotának a javítása nagyon fontos, nagyon nagy
igény van rá. Polgármesteri fogadóórákon is részt vettem, és az egyik legfontosabb probléma,
illetve a járulékdíjak, hátralékok visszaszorítása. Nagyon fontosnak tartom az idegenforgalmat,
hogy erre is összpontosítsunk, mert nagyon sokan élnek Makón az idegenforgalomból. Az
egészségturizmusra is kiterjed ez a gazdasági program, illetve az, hogy a makói iszapnak a
felhasználása is nagyon fontos. A környezetvédelem, parkosítás, is fontos, a lakótelepek
környékén kiemelten, a város körülölelő fák telepítése. A településfejlesztési célok közül a a
távhő rekonstrukciója, ami nagyon fontos, és a belvíz elvezetési rendszer kialakítása, az
intézményellátó rendszernél az egészségügyi ellátás javítása. Az orvosi rendelők 1970 óta nem
voltak felújítva. Én azt gondolom, hogy borzasztó nagy hiba olyan körülmények között
betegeket ellátni, mind az orvosnak, mind pedig a betegnek, tehát fontos erre figyelmet
fordítani, és örülök, hogy a programba ez szintén belekerült. A fiatalokat le kell kötni nem csak
mindig szidni és eltiltani őket mindentől, hanem amit rendőrkapitány úr is említett, egy extrém
sportpályát kellene kialakítani, ami úgy tudom folyamatban van, illetve ennek a feltérképezése.
A program létrehozása nem valósulhatna meg, ha ezt a rengeteg adósságot az állam nem tudta
volna felvállalni. Én azt szeretném, hogy a következő évben ne feltétlenül a kasszában maradjon
pénz, ahogy dr. Török Miklós képviselő úr említette, hanem azt szeretném a programok
megvalósuljanak. Én ezt kérném, és örülök neki, hogy ilyen átfogó a program. Köszönöm
szépen.
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Köszönöm szépen. Kovács Sándor képviselő úré a szó.
Kovács Sándor, a Makovecz Imre Bizottság elnöke, települési képviselő: Tisztelt
Képviselő-testület! Tisztelt Polgármester Asszony! Ahogy polgármester asszony bevezetőjében
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mondotta, ez a program a választási programunkra épül, melynek része, és amiről én szeretnék
beszélni, az a piacot érintő fejlesztési lehetőség. Mielőtt mélyebben belemerülünk a
vásárcsarnok elképzelésünk végrehajtásába, tervezésébe, a kft. ügyvezetőjével közösen egy
felmérést kell végezni a piac területén elárusító helyekkel, vagy állandó, fix üzlettel rendelkező
tulajdonosok körében, hogy mi a véleményük, mit szólnak hozzá, milyen igény volna erre,
mennyire volna igény? Milyen profilúak volnának ezek a kereskedők, akik igénybe vennék a
vásárcsarnokot, vagy a vásárcsarnok szolgáltatásait. Körültekintően kell eljárnunk, mert
érzékeny minden kereskedő az ő elárusító helyére, portékájára és a jelenlegi struktúrára.
Bevételekről, pénzekről, megélhetésekről van szó, tehát nagyon körültekintően, lehet, hogy
több lépcsőben kell ezt megoldani, körbejárni vagy kérdőíves formában, de mindenféleképpen a
kht. és a piac dolgozóinak aktív közreműködésével szükségeltetik. Az, hogy hol lesz ezt
szerintem majd a véleménynyilvánítások után tudjuk eldönteni, hogy hol legyen, mekkora
legyen. Ezt kellő körültekintéssel kell kezelni. A másik része az örök vesszőparipám, ismét
elmondom, hogy amennyiben uniós forráshoz tudnánk jutni, vagy esetleg kormányzati
forráshoz, egy városi átfogó közvilágítási rekonstrukcióra kerítsünk sort amennyiben lehet
ebben a ciklusban, mert nagyon ráférne, nagyon sok utcában nagyon-nagyon gyér közvilágítás
van, amire feltétlenül ráférne egy rekonstrukció. Köszönöm szépen.
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Köszönöm szépen tisztelt képviselő úr. Dr. Török
Miklós képviselő úré a szó.
Dr. Török Miklós, település képviselő: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Polgármester
Asszony! Tisztelt Képviselő-testület! A preambulumban az a megállapítás szerepel, hogy Makó
nem fejlődött kellő lendülettel az elmúlt években. Szerencsére meg is cáfolják ezt rögtön,
ugyanis gyakorlatilag 20 milliárd Ft került ide a térségbe az elmúlt 7 évben. Makó a 3.
legnagyobb támogatást felvevő volt a Dél-alföldi régióban, és ha az M43-ast nem számoljuk,
akkor gyakorlatilag az 1. Nem Dubaihoz kell magunkat viszonyítani, hanem mondjuk a
környező településekhez. Makó kimagasló volt ebből a szempontból. Következő kérdés, ami
számomra továbbra sem világos, hogy mi a tervük a Makovecz könyvtárral? Két elképzelés
szerepel benne, az egyik a Makovecz-féle terveknek a kivitelezése, a másik talán egy B-verzió,
amikor is az új városházára telepítenek be múzeumot, illetve a könyvtárat. Lehet, hogy ez
ideiglenes jelleggel szóba jöhet, de úgy gondolom az új városháza annak idején a fürdőnek volt
egy meghosszabbított karja, ahova szállodát akartak építeni, illetve létesíteni. Egy ilyen kitételt
olvastam, hogy a közmunka termelés beállítását képzelik el. Nekem ez egy kicsit furcsa, erre
szeretnék magyarázatot kérni, hogy ezt hogyan képzelik. Piacgazdaságban vagyunk, nem
célszerű azt, hogy közmunkások dolgozzanak termelő szférában. Ez más rendszerekre volt
jellemző. Van egy ilyen megállapítása a tervezetnek, hogy új adópolitika a kedvezményeknek a
felülvizsgálatáról szól. Milyen kedvezményeket szeretnének megszüntetni? Nyugdíjasok
kedvezményét vennék el? Erre is választ várok. Mit akarnak eladni és milyen létesítményeket
akarnak eladni, amiből pénzt remélnek? Ez is egy kérdésem lenne. Sokszor támadták az előző
önkormányzati vezetést, hogy gazdaságtalanul felújítható lakásokat eladták. Az önök
tervezetében is eladták. Erre szeretném figyelmeztetni önöket, hogy valószínűleg ennek
gazdasági racionalitása van, de akkor nem kellene a másikat vádolni azzal, hogy ezt megtette. A
belvízelvezető csatornázásról beszéltem már az előző körben. Gyakorlatilag vízjogi engedéllyel
rendelkező tervek állnak a rendelkezésükre, elő kell húzni a fiókból őket. A belvárosi
rehabilitációval kapcsolatban átgondolást kérek önöktől. Fel szeretnék újítani a mozit.
Nyilvánvalóan az egy nagyon rossz kinézetű épület, van is benne ráció, viszont hogyha még
plusz közösségi teret teremtenének, ha van egy rendezvény gyakorlatilag nem tudja a város
megtölteni ezeket a tereket. Ha párhuzamos rendezvények vannak, nem biztos, hogy ezek a
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terek megtelnének és a fenntartás is sokba kerül. Ugyanígy van egy másik ház is, amit fel
szeretnének újítani, ez mind fenntartási költség, és ez a későbbiekben fogyasztja a pénzt.
Ugyanúgy a Makovecz örökségnek a képviselete, úgy gondolom, hogy ezt csak úgy tudják
mellszélességgel képviselni, hogyha mind a fürdőberuházást az ő tervei alapján végzik el, illetve
a könyvtárnak az újjáépítése is az ő személyében fog szerepelni. Megvalósult célok. Említenek
olyan célokat, például a szemétszállítási díjkedvezményt, vagy a térfigyelő kameráknak a
telepítését, amelyek az önök idejében kerültek átadásra. De a valóságban az előző önkormányzat
határozott róluk, nyilván ennek mindenki örül, önök is örülnek, hogy önök adhatták át, de a
dicsőség úgy gondolom az előző testületé. A munkahelyteremtésről azt hallottam, hogy a Fidesz
választási programja alapján készült ez a tervezet. Én abban megtaláltam egy olyan kitételt, hogy
500.000 Ft-os egyszeri támogatást adnak az új munkahelyek teremésére. Én ezt hiányolom
ebből a tervezetből, nem került bele. Kérem a magyarázatot, hogy miért nem. Van egy közösség
és vállalkozásfejlesztési központ, terv benne, ami körül van írva, hogy milyen funkciói vannak,
nagyon szép terv, de nekem az az érzésem, hogy ez gyakorlatilag egy kádártemetőnek készül. Ez
az én egyéni véleményem. Ugyanakkor a teljes foglalkoztatást is célul tűzik ki, ez is egy másik
rendszernek volt a kitűzött célja. A jövőképről van egy oldal, ami én szerintem ez a Hagymaház,
és ez jó szó, mert a hagyma is szerepel benne. Felolvasnám az egyes mondatait. Makón
megvalósul a teljes foglalkoztatottság. Ezt a kommunisták mondták, én úgy tudom. A város
felpezsdülése megy végbe, Makó a tegnap városa helyett a holnap városává válik. Ez is a Sztálin
időszakban jó szlogen lett volna. Újrafogalmazásra kerül a hagymakultúra, amely a turizmus és a
gazdaság kitörési pontjává válik. Én ezt nem értem ezt a mondatot. Hogy az ideológiát azt azért
körbeírjuk, utolsó pont, megvalósul az összefogás, a lakosság, a civilek, az egyház, a gazdasági
élet szereplői és az önkormányzat között, amelynek egyik eredményeképpen jelentős
közösségépítés megy végbe. Ha jól tudom, ez a korporációs rendszer, ami a fasisztáknak volt a
jelszava. Én úgy látom erről a tervezetről, hogy vannak benne értékelendő dolgok, van ami
nagyon részletbemenő, például van egy olyan benne, hogy a jégpályának az áramlekötését
állandósítani kell, de vannak ugyanakkor elhanyagolt részek, például a vállalkozásfejlesztési
központ, ami gyakorlatilag egy ilyen illúzióként szerepel. Válaszokat várok és szeretnék
tisztábban látni. Köszönöm szépen.
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Köszönöm szépen tisztelt képviselő úr. Köszönöm
szépen az észrevételeit. Hogy válaszokat vár, azzal szemben egy kicsit értetlenül állok, mert a
tegnapi egyeztetésen gyakorlatilag az összes témával kapcsolatosan beszéltünk, és úgy
gondolom, hogy válaszokat is adtunk. Dubaial semmiképpen nem hoznám összehasonlításba
ezt a Dél-alföldi várost. Úgy gondolom, hogy megvannak mind a mezőgazdasági és egyéb
értékei ennek a városnak, és semmiféleképpen nem ehhez hasonlítanám. Azokkal a telkekkel
kapcsolatosan, amelyeket ön említett, hogy esetleg eladásra kerülnének, hogyha a korábbi
képviselő-testületi ülésen jelen volt, akkor bizonyára emlékszik arra tisztelt képviselő úr, hogy
beszéltünk arról, hogy vannak olyan telkek, ahol gyakorlatilag már az épületek olyan állapotban
vannak, amelyek már nem hasznosíthatóak bérleti lakásként, és ezeken gondolkoztunk, hogy
ezekkel mit kezdjünk. Ennek kapcsán merült fel ez a téma. A Páger mozi és rendezvényházzal
kapcsolatosan igen is, hogy igény van Makó városában főleg a civil egyesületek és szervezetek
részéről, hogy legyen egy olyan tér, ahol a civil szervezetek jelen lehetnek a városban. Hiszen
jelenleg éppen a mozi működtetése miatt a Hagymaház területén olyan programok nem
valósulhatnak meg, amelyek a mozi előadások miatt kiszorulnak a közösségi életből. Az 500.000
Ft-tal kapcsolatosan, ha ön olvasta már a vállalkozásokkal kapcsolatosan, munkahelyteremtés
kapcsán, akkor bizonyára emlékszik arra, hogy ez nem azt jelenti, hogy kézből kézbe adunk,
vagy átutalással 500.000 Ft-ot, hanem hogy beszámítjuk azokba a vállalkozásfejlesztési
koncepciókba ezeket a keretösszegeket, amennyiben valóban munkahelyteremtés jön létre egy
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fejlesztés kapcsán. A Startmunka programmal kapcsolatosan is többször egyeztettünk,
tájékoztatást adott a városgazdálkodás fejlesztés vezetője, hogy a mezőgazdasági termeléstől a
drótvonat készítésig, a csapadékvíz elvezetésig milyen programokban vesznek részt március 1től és április 1-től felvett közfoglalkoztatottak. Nem értem ezeket a kérdéseket, mert ezekről
vagy képviselő-testületi ülésen, vagy pedig előzetes egyeztetéseken mindről beszéltünk. A
városfejlesztési programmal kapcsolatosan, hogy mi a jövőképünk, nagyon sajnálom, hogy ön
ezt nem tudta kiolvasni ebből a programból. Gyakorlatilag egy konkrét mondatban jelen is van
a gazdaságfejlesztési és városfejlesztési programunkban. Makó város meglévő kedvező
potenciáljainak fürdővárosa, hármas határfekvés, kulturális örökség, agrár, ipari és logisztikai
potenciál zöld környezet hatékony kihasználása révén a helyi népességszám stabilizálása
elsődlegesen és a város térségi pozíciójának az erősítése. Ez a jövőképünk, ez a célunk. Én erre
tettem le a voksomat képviselő társaimmal együtt abban a programban, amelyet az ünnepi
testületi ülésen elfogadtunk, és amelyet igyekeztünk kibővítve most önök elé tárni. Köszönöm
szépen. Marosvári Attila képviselő úré a szó.
Marosvári Attila, települési képviselő: Köszönöm szépen. Tisztelt Polgármester Asszony!
Tisztelt Képviselő-testület! Én nem vagyok olyan szerencsés helyzetben, mint Dr. Török Miklós
képviselő úr, úgy hogy olyan alapossággal ezt az anyagot, mint ahogy esetleg neki módjában
volt, nem volt módom megnézni. Tegnap, amikor volt egy informális egyeztetés ez ügyben
polgármester asszonynál, akkor már elmondtam, most reggel bizottsági ülésen is elmondtam,
hogy én ezt az anyagot tegnap reggel vettem kézbe. Tegnap átfutottam, de sajnos nem olyan
mélységben, ahogy szerettem volna. Nem szoktam olyat csinálni, hogy képviselő-testületi
napirendet nem szavazok meg, de most tartózkodtam. Ennek kifejezettem az volt az oka, hogy
ezt a napirendet tekintettel a jelenleg még hatályos Szervezeti és Működési Szabályokra, ezt
sürgősségi indítványként kellett volna tárgyalni. Erre azt gondolom, hogy nem nekem, hanem
jegyző asszonynak, vagy Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsági elnök úrnak kellett volna felhívni a
figyelmét. Azt lehet mondani, hogy ez formalitás, de mégsem az. SzMSz-ünknek van egy másik
pontja is, hogy a gazdasági munkaprogramot a legszélesebb nyilvánosság bevonásával kell
megtárgyalni. Ha egy képviselő ebbe a legszélesebb nyilvánosságba nem tartozik bele, ott picit
baj lehet. És persze rögtön lehet mondani, ami elhangzott már korábban is, hogy ez a program
a Fidesz választási ígéreteire, programjára épül, csak azért különbséget kell tenni a között, hogy
egy pártnak, egy önkormányzati választási programja mi, és egy város, a város közösségének
önkormányzati programja micsoda. Magától értetődik, hogy egy választást nyert párt a saját
programját érvényesíteni kívánja az önkormányzat programjában. Ezzel nincs gond, de a kettő
közé olyan egyenlőségjelet, mint ahogy esetleg itt gondolja mindenki, ilyen egyenlőség jelet nem
lehet tenni. Nem csak amiatt, mert vannak a programok között eltérések, én ebbe nem kívánok
belemenni, mert nagyon hosszas lenne ennek a fejtegetése, és nem is biztos, hogy indokolt
lehet. Én csak rá szeretném irányítani a figyelmet, hogyha arról beszélünk, hogy egy nyitott
önkormányzat, ha az a feladatunk, hogy nekünk a teljes társadalom bevonásával fogalmazódjon
meg egy városi program, akkor ennek megfelelően kellene ezt a programot összeállítani. Én
ennek ellenére megköszönni szeretném mindenkinek, aki ennek a programnak a
kimunkálásában részt vett, vagy részt vehetett. Nem tudom, hogy a képviselő-testület tagjai
közül voltak-e ilyenek, akik ebbe bekapcsolódhattak, azt látom, hogy sokan dolgoztak rajta. Ha
valaki akárcsak az én szememmel is átfutja ezt a programot, látja, hogy vannak kidolgozott
részek, vannak elnagyolt részek, stílusbeli eltérések. Nem volt egy kéz, aki teljes egésszé,
koherens egésszé ezt a programot össze tudta volna gyúrni. Lehet, hogy az idő szűke, vagy az
időhiány miatt következett ez be. Ebből azért következnek szerintem problémák. Olyanok is,
amire Dr. Török Miklós felhívta a figyelmet, például a városgazdálkodási társaságunk olyan
mélységig kerülnek bele a programok, hogy egy villany lekötése az állandó legyen, vagy ne
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legyen állandó, zárójelben érdemes lenne megfontolni, hogy nyáron is fizessük annak az állandó
lekötésnek a költségét, amit egyébként csak a jégpályához télen kellene fizetni. Én ezt
átgondolandónak tartom. Nem egy városi gazdasági munkaprogram része. Ugyanakkor, ha azt
nézem, hogy a gazdaságfejlesztési része ennek a programnak viszont szerintem nem olyan
fajsúlyú, amilyennek kellene talán lennie. Azzal is tisztában vagyok, hiszen én ültem a másik
oldalon is, hogy nagyon nehéz egy önkormányzatnak gazdaságot fejleszteni, mert minimális a
mozgásterünk. De amikor arról beszélgettünk már korábban is, hogy az Ipari Park
infrastruktúra fejlesztése mellett területvásárlásokkal, a potenciális bővítés lehetőségeit meg kell
teremteni, emellett például el lehetne gondolkodni azon, hogy egy olyan csarnokot, inkubációs
csarnokot felépíteni, amit adott esetben vállalkozásoknak bérbe lehet adni. Én elég sok
tárgyalást lebonyolítottam alpolgármesterként befektető jelöltekkel, és körülbelül a 80%-a úgy
jött volna Makóra, ha neki egy daruzható 1000-1500m2-es üzemcsarnokot bérbe oda tudunk
adni. Ő lehet, hogy ideig-óráig maradt volna itt - ez az ideig-óráig ez éveket jelent
természetesen, - de könnyen lehet, hogy ott maradt volna a városban, és megépít egy végleges
csarnokot. Tudomásul kell venni, hogy túlkínálat van Magyarországon Ipari Parkokban. Nem
kevés erőfeszítést igényel, hogy betelepítsük ezt a parkot. Például én erre fókuszáltam volna, ha
esetleg módom van arra, hogy megkérdezzen bárki is és elmondjam időben a véleményemet,
hogy ezeket az információkat átadjam, vagy elmondjam, és például azt is elmondtam volna,
hogy nem az fogja megoldani a helyzetünket, hogyha létrehozunk egy úgynevezett
vállalkozásfejlesztési irodát. Én 20 éve vagyok valamilyen szinten az önkormányzati szférában,
voltam megyei szinten is. Láttam ilyen típusú irodákat, progress vállalkozásfejlesztési
alapítványtól ezeregyig. Nem működtek. Nem tudnak gazdaságot fejleszteni. Tudnak pályázati
információkban segíteni, erre egyébként vannak erre szakosodott intézmények, de erre nem
biztos, hogy nekünk egy újat közpénzből fenn kell tartani. Nem hiszek ebben, nem látom ennek
az eredményeit. Amit én nagyon hiányolok, hogy kicsit az az érzésem, hogy mindent akarunk
ezzel a programmal. Tegnap beszélgettünk erről és Toldi János képviselő úr is ott volt ezen a
beszélgetésen, és meglobogtatta az előző ciklusprogramot és mondta, hogy ehhez a 60 oldalas
programhoz képest az a 15-16 oldalas anyag mennyivel kisebb volt, és ebben volt is egy kis
polémia. Én mégis azt gondolom, hogy nem biztos, hogy a sok a több. Annak az előző
ciklusprogramnak 3 nagyon komoly vezérmotívuma volt, ami szerintem teljesíthető volt és
teljesítettük is. Az egyik a szennyvíz, hogy ebben a ciklusban meg kell csinálni a
szennyvízprogramot. A második a turizmus, hogy fel kell építeni a Makovecz fürdőt és rá kell
építeni egy új gazdaságfejlesztési iparágat, a turizmust, ami egy jó adottsága a városnak, és a
harmadik pedig az 1000 munkahely, a munkahelyteremtés. És amikor a ciklus végén ezzel
elszámoltunk, akkor ezek a programok meg is tudtak valósulni. Én kicsit ezt hiányolom ebből a
programból. Értem én, amit polgármester asszony elmondott, ilyen fejlesztési stratégiákban
ilyen szép, bő mondatokat bele szoktunk írni. Ez az emberek számára nagyon nehezen
értelmezhető és érthető. Én nem látom ezt a 3 fix üzenetet. Makón mit szeretnének az
emberek? Nézetem szerint egy élhető, jó közszolgáltatásokkal ellátott várost, járdákat, utakat,
szennyvízelvezető rendszereket, tehát egy működőképes várost, és munkahelyet, munkahelyet,
munkahelyet. Emlékezetem szerint a Fidesz választási programja is definiált valami 1000
munkahelyet. Én azért örültem volna annak, ha célként ebbe a gazdasági munkaprogramba itt is
megjelenik. Lehet, hogy ez nem tud teljesülni. De nem gondolom, hogy egy gazdasági
munkaprogram, bocsánat a hasonlatért, de nem szentírás. Ez változhat. Természetesen változni
is fog. Pályázati lehetőségektől, helyzetektől, forrásoktól. Weszelyné Véghseő Henriett Mária
képviselő asszony vetette fel, hogy el kellene költeni azokat a pénzeket, én éppen ebben az
anyagban olvasom, valahogy a pénzügyi osztályvezető írásába benne felejtődött véletlenül, hogy
a korábbi takarékos gazdálkodásnak köszönhetően a forrásokból még rendelkezünk tartalékkal,
de 2016-2017-re várhatóan jelentősen lecsökken minden jelenlegi fejlesztési forrásunk.
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Magyarán itt is érzékelhető, hogy kiürülnek a források. Persze ennek megvan a másik oka is,
ebben megint nem szeretnék belemenni, mert erről beszélgettünk, tehát ahol visszaadunk, nem
szedünk be dolgokat, ott elfogynak a pénzek. Magyarán sok-sok változása lesz még ennek a
programnak én ebben egészen biztos vagyok, és abban is, hogy a város fejlesztésében én is, és
minden makói partner leszünk. Nyilván minden program annyit ér, amennyi ebből meg tud
valósulni. Én drukkolok a városvezetésnek, drukkolok a képviselő-testületnek és drukkolok
Makónak, hogy azt a lehetőséget, amit a korábbi város talán az utolsó ciklusban nem tudott
kihasználni, hogy nem volt egy olyan lobbista a hátunkban, aki ezeket a dolgokat kijárta volna,
csak zárójelben, ennek ellenére az előző ciklusban 19 milliárd Ft értékű fejlesztés valósult meg
csak Makón, zárójel bezárva. Hogyha ez most egy ilyen hátszéllel, mint amit Lázár János
országgyűlési képviselő ígért ennek a városnak, megvalósítható, akkor nem biztos, hogy ez a
program fontos. Szükséges kellék, orientál, segít, de adott esetben az akkori egyedi lehetőségek
fogják eldönteni azt, hogy mi valósulhat meg. Mi amikor terveztük a 2014-2020-as ciklus, ez
valamikor tavaly tavasszal, nyár elején volt, és elkezdtük az egyeztetéseket a megyei
önkormányzattal, aki a megyei fejlesztési forrásokért felel, akkor mi összeraktunk egy 100-110
milliárd Ft értékű fejlesztési igényt. Ez egyébként nekem táblázatos formában itt van. Ha
önmagában csak ebből elkezdünk válogatni, akkor egészen biztos vagyok benne, hogy minden
olyan pályázathoz, tervek természetesen nem állnak rendelkezésre, erről is beszéltem már
egyszer, hogy nem a tervezés időszakában kell megcsinálni a terveket, hanem a pályáztatási
időszakban, de ennek ellenére definiálva vannak azok a célkitűzések, amiket meg kell csinálni az
orvosi rendelőktől Honvédig, a nagyér lefedésétől a külterületig, csak öntözőrendszerek 10
milliárdos fejlesztéséig ezek definiálva vannak, össze vannak szedve. Nem gondolom, hogy
újakat ki lehet, vagy ki kell találni, aztán is érzékelhetem az első olvasás alapján, hogy van
néhány új elem, amihez én gratulálok, és azt gondolom, hogy ezek vállalhatók, de döntő
többségében azok a fejlesztési elképzelések köszönnek vissza, amit az előző önkormányzat is
elindított. És nem azért, mert előző önkormányzat, hanem azért, mert egy város vagyunk. Makó
vagyunk, nem lehet lecserélni az embereket, nem lehet lecserélni a problémákat, azok a
problémák, amik akkor nem oldódtak meg, vagy csak részben oldódtak meg, ezeknek a
problémáknak a megoldása, fejlesztése, tovább vitele a mindenkori önkormányzatra vár. Látom
azt, hogy különbözőelemekből állt össze ez e program. A MENI-től kezdve a Kommunális
Kft.-ig behozták az elképzeléseiket, amivel nincs gond. Amit én viszont nem látok kellő
mélységig, ez a fürdő, a turizmus. Nem gondolom, hogyha beszélünk egyrészt a Makovecz
örökségről is, nem gondolom, hogy szabad negligálni az idegenforgalmat, a turizmust. A fürdő
és most már egy kicsit a koncepcióváltást is érzékelem a képviselő-testület jelenlegi többségi
tagjai részéről a fürdő megítélésével kapcsolatban. Nem gondolom, hogy szabad hanyagolni ezt
a témát, nem gondolom, hogy azt a bizonyos 1,5 milliárdos fejlesztést ki lehetne hagyni ebből.
Azért nem gondolom, mert nagyon sok makói polgár rátette most már az életét a turizmusra.
Invesztáltak. Szálláshelyeket fejlesztettek, üzleteket fejlesztettek, beindultak. Én azt szeretném
kérni, hogy segítsük őket is, hiszen a gazdaságfejlesztésnek, a munkahelyteremtésnek Makón, a
mezőgazdaságon, az Ipari Park betelepítésen túl a turizmus is egy nagyon-nagyon markáns
szereplője. Benne van, de azt gondolom, hogy nem olyan mélységig, és fajsúllyal, amennyire ez
indokolt lenne. És én nagyon kérem a városvezetést, fogadja el, hogy ennek a fürdőnek a
fejlesztését nem szabad levenni a napirendről. Versenyképes termék a fürdő, használjuk ki ezt.
Higgye el a város, higgye el a képviselő-testület, hogy ez a jövőképünknek egy fontos záloga, és
én a magam részéről ebben lehetőségeim szerint továbbra is felajánlom az együttműködésemet.
Köszönöm szépen.
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Nagyon szépen köszönöm. Akkor kezdeném itt a végén
mondott gondolatokhoz fűzve. Az imént olvastam fel a jövőképpel kapcsolatosan, hogy Makó
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város meglévő, kedvező potenciáljának fürdőváros pozíciójának erősítése, és a
gazdaságfejlesztési programunkban a fürdővel kapcsolatosan fejlesztések jelen vannak. A
programmal kapcsolatosan, illetve az egyeztetésekkel kapcsolatosan hagy mondjam el, hogy
igyekeztünk minél több embert bevonni nyilván a gazdasági programunknak az elkészítésébe.
De mint a felvezetésben is elmondtam, gyakorlatilag ez a választási programunkkal
párhuzamosan is, azt kiegészítve valósult meg ez a gazdasági program, hiszen a választók
többsége ezért választott meg bennünket új városvezetőként, városvezetésként. Bárki
bekapcsolódhatott a program összeállításába, és ez igen is továbbra is a nyitott önkormányzati
vezetést jellemzi. Az, hogy október 23-a óta, az ünnepi testületi ülést követően, amikor szintén
elhangzott és elmondtuk, hogy 6 hónap áll rendelkezésünkre a gazdasági programnak az
összeállítására, az hogy jó néhány képviselő ezzel kapcsolatosan semmilyen kérelmet, indítványt,
vagy csak néhányan adtak be, ezzel kapcsolatosan nehezen tudok én magam is azonosulni,
illetve nehezen tudok mit kezdeni. Sajnálom, hogy tisztelt képviselő úr azokat a fejlesztéseket,
gazdasági, illetve városfejlesztési elképzeléseket nem tudta kiolvasni, amiket felsorolt, hiszen
gyakorlatilag ezek mind benne vannak, amit itt ön az előbb felsorolt. Én bízom abban, amit ön
zárszóként elmondott, hogy valóban mindannyian a város jövőjét, jövőképének felállításában
közösen fogunk tudni együttműködni a fejlesztéseknek a megvalósításában. Köszönöm szépen.
Zeitler Ádám képviselő úré a szó.
Zeitler Ádám, települési képviselő: Köszönöm szépen. Tisztelt Polgármester Asszony!
Tisztelt Képviselő-testület! Marosvári Attila képviselő társam jól összefoglalta, sok minden olyat
elmondott, amit én is elgondoltam volna egyébként mondani. 80-90%-ban egyetértek azért
azzal, amit ő mondott. Az elmúlt fél év alatt, amióta végezzük munkánkat képviselőtestületként, megfelelően konstruktívan állok a városvezetéshez, annak ellenére, hogy nem a
többségi frakciónak vagyok a tagja, úgy gondolom, hogy mind a képviselői indítványaim, vagy
módosító javaslatok, amiket írásban beadok, azok ilyen jellegűek, és a hozzászólásaimmal,
javaslataimmal is ezt próbálom erősíteni. Minden esetre a gazdasági programnak a kialakításánál
talán szerencsésebb lett volna egy olyan rendszert bevezetni a képviselőkkel kapcsolatban, mint
ami mondjuk a mostani SzMSz átalakításánál volt, hogy kiküldtek egy felkérő e-mailt, vagy
levelet, hogy akinek van javaslata, írásban adja be. Szerintem így szerencsésebb lett volna, és
akkor esetleg aktívabban tudott volna minden képviselő ebben részt venni pártállástól
függetlenül. Amivel kiemelten egyetértek egyébként még az előző felszólalással kapcsolatban az
az, hogy a problémákat közösen látjuk, ugyanazokat a problémákat azonosítjuk be a városban
közel hasonló megoldásokat is találunk erre. Szerintem egyébként már a kampány alatt is kijött,
hogy a programok, amiket letettünk az asztalra a kampány alatt, abban sok azonos megoldási
javaslat szerepelt. Tehát a konstruktivitás a jövőben is fennállhat, és természetes, hogy azért
ülünk mi itt, hogy a város és az itt élőknek az érdekeit nézzük. Amit én a programból úgymond
hiányolok és gyakorlatilag én úgy foglalom össze, hogy a 42. meg a 47. között van az az operatív
program, amiben fel vannak sorolva a konkrét lépések, szerintem azok a legfontosabbak,
nyilván az irányelvek meghatározzák a városnak a hosszú távú fejlődését visszatérve a
hiányérzetemre. Én a környezetvédelmi részt ahhoz a részhez sorolnám, ami talán kevésbé
kapott hangsúlyt. Ha jól emlékszem, akkor Kovács Sándor képviselő úr mondta az előbb, hogy
a közvilágításnak a modernizálását milyen fontosnak tartja, ebben teljesen egyetértünk. Ez is én
úgy gondolom, hogy ez a környezetvédelmi megújuló energiáknak a felhasználása, a zöld
energiáknak a használata különböző közintézményekbe, ez kaphat még nagyobb hangsúlyt, de
nem is ez a leglényegesebb, amit én most itt ki akarok emelni, hanem a fiatalság és az ifjú
generációnak a városban tartása. Én ezen a szálon indulnék el ebben az esetben, hiszen azért
felesleges könyvtárat építeni, hogyha nem lesz, aki használja a könyvtárat. Ha nem marad itt az
ifjú generáció Makón, akkor nem lesz, aki könyvtárba járjon majd. Ezt nem azért mondom,
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mert a könyvtár fejlesztését feleslegesnek tartanám, hanem hogy a prioritásokat én egy kicsit
másképp kezelném. Én is azzal szeretném befejezni, hogy örülök neki, hogy sok jó dolog van
ebben, és én is nagyon remélem, hogy a kormányzati hátszéllel, a miniszterelnökséget vezető
miniszter úrnak és országgyűlési képviselőnek a támogatásával minél több, a lehető legtöbb
forrás érkezik majd ide a városunkba, és a lehető legtöbb fejlesztést tudjuk megvalósítani ebben
az időszakban is. Köszönöm szépen.
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Nagyon szépen köszönöm. Egyetlen egy gondolat csak
tisztelt képviselő úr a hozzászólásához engedje meg. A fiatalokkal kapcsolatosan a „Makó
számít rád” programunk keretén belül már az ünnepi testületi ülésen olvashattuk, hogy milyen
elképzelése van Makó város új vezetésének. A megvalósult célok közül az első félévben,
amelyek már megvalósultak célok, azok között azért már lelhetünk fel olyan határozati
döntéseket, amelyről éppen a képviselő-testület hozott határozatot, amelyek éppen a fiatalok
megtartását, vagy itt tartását próbálja segíteni. Többek között ilyen ha azt nézzük, a helyi
őstermelők helypénz költségének a megszüntetése, hiszen bízunk abban, hogy minél több fiatalt
fogunk tudni majd bevonni a mezőgazdaság ágazatába. De ugyanígy említhetném a fiatal
családoknak a megsegítését, a babakötvényt 100.000Ft-ra emelésére, vagy az 50%-os Makó
kártya támogatása mellett egyéb sportlétesítményeknek az ingyenes használatát, a
sportegyesületeknek a támogatását, civil szervezeteknek a támogatását, ahol igen is nagyon sok
fiatal, illetve fiatal családok vannak jelen a város életében. A fiatalok megtartását célozza többek
között azok a közösségi programok, közérzet javító közösségi programok, amelyre itt a testületi
ülés kapcsán már utalt képviselő asszony, hogy mennyi új közösségi programot, új közösségi
tereket próbálunk kialakítani, amellyel szintén a fiatal családokat, illetve a fiatal generációt
szeretnénk megszólítani akár extrém sportpálya, vagy a Szent István téri sportpályának a
kialakítása, amelyekkel kapcsolatosan igen is, hogy már a tervezési időszakban tartunk. De
ugyanígy említhetném a fecskelakásoknak a kialakítását, amely már a Makovecz sétány
kialakításának III. ütemezési tervében jelen van, amelyet szeretnénk megvalósítani, de ugyanígy
támogathatja a fiatal, kezdő vállalkozókat az önkormányzati tulajdonú üzlethelyiségek bérleti
díjának a 20%-os csökkentése, és mint amint említettem már a sportegyesületeknek és más civil
szervezeteknek a támogatása. Úgy gondolom, hogy az a 6 hónap, ami eltelt az új városvezetés
életében, igen is hogy tükrözi azt, hogy a fiatalokat mindenféleképpen szeretnénk itt a városban
megtartani és az elvándorlásokat, hogyha lehet ezt a csúnya szót használni, minél inkább
visszatartani és visszafogni, de nagyon szépen köszönöm a hozzászólását. Czirbus Gábor
alpolgármester úré a szó.
Czirbus Gábor alpolgármester: Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Képviselő-testület!
Nyilván a mai napon egy olyan gazdasági programot nem tudtunk hozni, amit az ellenzék is el
tud fogadni, azért ezt valljuk be őszintén, képtelenség lenne, amivel esetleg önök is egyet
tudnának érteni. Én vettem a fáradtságot, és áttanulmányoztam a 2011-es gazdasági programot.
Szerencsésebb helyzetben voltam, mint Marosvári Attila képviselő úr, mert nekem csak 10
oldalt kellett átnézzek, de alaposan megtettem. Végigolvasva építkezésekről volt szó, ezek a
fejlesztések sokak számára a megélhetést biztosító új iparágak meghonosodását és meglévők
felvirágzását eredményezik a városban. Itt elsősorban az építésiparra gondoltak. Nem tudom,
hogy hány építőipari céget sikerült felépíteni az elmúlt 4 esztendőben, továbbá ilyet találtam,
ami a mostani választási programjuk is amire épül, az a „Fiatalok, a megújult Makó otthont ad”.
Akkor ezt ezek szerint 4 évente mindig el lehet sütni. A tanulmányaikat elvégzők
visszacsábítása, ami nem tudom, hogy sikerült-e, nem sikerült-e? 1000 munkahely, amit
hiányoltak a programunkból és 500-600 főnek a fürdő és a turizmus ad munkát az
elkövetkezendő 4 évben, azaz 2011-2015 között. Nem tudom az a 600 fő hol dolgozik a
51

turizmusban, de ha önök tudják, akkor majd megválaszolják nekem. Továbbá az ingyen
telkekkel kapcsolatban, hogy a Wekerle utcán is ilyeneket szerettek volna kialakítani, de én még
a Velnök utcainál tartok, de az sem sikerült. Közös feladatunk még, hogy a meglévő támogatás
mellett olyan fiatalok megtelepedését segítő anyagi támogatást találjunk, mint például a Bursa
program. Ilyet nem találtam, ami másik megtelepedést segítette volna a fiatalok számára.
Következő esztendőben folytatjuk az oktatási egyenlőtlenségek mérséklését. Én az oktatásból
jöttem, ezt állíthatom mindenkinek, hogy az oktatást megfelelő mértékben sikerült szétverni a
városban, és az egyenlőtlenségeket kialakítani. Továbbra is segíteni kell az Ifjúsági Klub
működését, itt gondolom a FIGYI Klubra gondoltak, ami sikeres volt a programban. A
képviselő-testület büszke arra, hogy országos sporteredményeket érnek el a városban működő
sport és civil egyesületek. 2010-es választás után az önkormányzat elengedte a sportegyesületek
kezét, ennek én is részese voltam, amikor például az NB2-es felnőtt labdarúgó csapatnak
engedte el a város a kezét, és most meg lehet nézni, hogy hol tart. Továbbá a vízi sportról
tesznek említést, hogy a vízi sportok infrastruktúrájának fejlesztése, kialakítása. Pont a múlt
héten jártam lent a Maros-parton és néztem, hogy ez nem nagyon valósult meg. Most
szeretnénk erre megoldást találni. Találtam még ilyet, hogy a Lonovics sugárúti egykori
idegelme központ épületével is volt szándékuk kezdeni valamit, ahogy arra járok, akkor látom,
hogy ugyanabban az állapotban van, mint 5-10 évvel ezelőtt, és a végén van a legszebb benne,
az orvosi rendelők magas minőségének fejlesztése magas minőségűre. Nem tudom, hogy
melyikre gondoltak, mert én hogyha nézem a Justh Gyula utcait, vagy például a Kálvin térit,
nem látom rajta azt a nagy fejlesztést. Továbbá még a belváros rehabilitációjával kapcsolatban
hagy mondjam el, hogy fontos valami koncepciót kialakítani a fejlesztésekben, és egy olyan
összképet a városban kialakítani, aki belép a városba, akkor lássa azt, hogy itt mit szeretnének
csinálni. Első körben gondolva a Makovecz épületekre, hogy ha a város különböző pontjaira
ledobáljuk ezeket a Makovecz épületeket, az nem biztos, hogy jó dolog. Ha ezek valamilyen
egységet mutatnak, és például aki a fürdőbe érkezik akár turistaként és gyalog ezeket be tudja
járni, akkor lehet, hogy jobb kép alakul ki benne, mint hogyha esetleg busszal vezetnénk körbe a
városban. Én bízom benne, mint ahogy polgármester asszony is említette, hogy Makovecz
sétányt szeretne kialakítani, illetve a központba szeretne Makovecz könyvtárat építtetni.
Mindenki megelégedésére fog szolgálni, illetve kaptunk visszajelzést, hogy az előző
városvezetésnek a kamerarendszerével büszkélkedünk. Szó nincs erről. A belügyminisztériumba
decemberben aláírhattunk egy pályázatot, amit mondhatnám, hogy országgyűlési képviselő úr
közbenjárásával sikerült megnyerni. Köszönöm szépen.
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselő Úr! Toldi János
képviselő úré a szó.
Toldi János, az Emberi Erőforrások Bizottsága elnöke, települési képviselő: Köszönöm!
Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Képviselő-testület! Egy olyan EU-s támogatással
kezdtük a dolgot, ami 2007-tel és 2013-al végződött. Ahogy valójában kétszínű kormány is volt.
Ha úgy vesszük, hogy kapott a város pénzt, akkor valójában már egy szocialista önkormányzati
vezetést támogatott a Fidesz kormány. Ez egy érdekes dolog, köszönjük a pénzt. Most a 20142020-al kapcsolatos gazdasági fejlesztési programról tárgyalunk, beszélgetünk róla. Most csak
így mondhatom, hogy beszélgetünk, mert én majdnem azt mondom, hogy annyira már jó, hogy
elfogadható legyen. Már csak azért is, mert előttem szólt Marosvári képviselő társam, aki azt
mondta, hogy ez nem egy olyan, mint a Mózes 10 parancsolata, hogy kőbe van vésve. Teszünk
hozzá, veszünk el belőle és alakul a program. De ugyanakkor észrevettem a hozzászólásból azt
is, hogyha az egyiket vizsgáljuk az túl kevés, a másikat vizsgáljuk, az túl sok. Erre reagált
Czirbus Gábor alpolgármester út, hogy ez a dolog úgy van, hogy nem szabadna nekik elfogadni.
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De azt köszönöm, hogy azért valami rész mégis tetszik. A másik dolog, hogy hallottuk ezt az
érdekes dolgot pont a DK képviselő szájából, a teljes foglalkoztatás az egy kommunista, én azt
mondanám inkább marxista megfogalmazás, és érdekes módon, hogy meg voltunk sértődve
annak idején, mikor az élettérről beszélgettünk ezelőtt 10-12 évvel, hogy az egy náci kifejezés,
hogy merjük azt használni. A magyar nyelvben ennek is értelme van. Ugyanis a teljes
foglalkoztatásnál, aki akar, az dolgozhat. Deszken most is munkaerőhiány van. Mert olyan
szakember nincs, aki a gépet tudná kezelni. A másik dolog, lehet hogy van egy olyan
iskolázatlan réteg, akinek tényleg csak a segédmunka a megfelelő. Azt is becsülöm, mert ő is
ember, de annak meg van egy érdekessége, hogy tudjuk képezni, és ha egyáltalán munkát kap,
azt becsülje meg. A munkahelyteremtés nem az önkormányzat kizárólagos feladata, és nagyon
jó volt hallani, hogy megnyíltak a panziók, tehát a vállalkozók, ha megtalálják helyüket, ők a fő
munkahelyteremtők. Givaudan, Duna-Döner, meg a többi. Az önkormányzat csak
kényszerhelyzetben van, mert azokat az embereket is foglalkoztatni kell, és azoknak az
embereknek igenis dolgozni kellene, ha már közmunkán vannak. A közmunkás szerepe Makón
legyen környezetvédelmi, ha eldob valaki egy csikket, akkor rászólhasson, hogy ne
szemeteljünk, Én becsülöm, tisztelem a Marosvári Attila munkásságát, de egy gondolat azért
bánt. Eltelt 20 év, és nem tudjuk azt bebizonyítani, amit Nagylak megcsinált, hogy olyan Ipari
Parkot csinált, ahol megvan a hűtőház, megcsinálták a kamionparkolót, és kamion szervizet. Ha
már megvan a kamion szerviz miért ne csináljak hotelt, és a falu benzinkútja akkora forgalmat
bonyolít le Romániába, hogy Bukarest után ő a második. Ők meg tudták csinálni, és itt van a
szomszédban. A másik, egy kicsit kevésnek tartom a környezet védelmet, de jegyző asszony év
végi beszámolójában szerepel. A fásítás benne van, ezt polgármester asszony kiemelte, ha lesz
rá pénz. Itt van az állami támogatás lehetősége. Ha lesz környezetvédelemre, biztos, hogy ez a
város is kiemelten fogja megkapni a hozzávaló anyagi támogatását. Én a fürdővel kapcsolatosan
csak annyit egészítenék ki, hogy tényleg kell a turizmus, kell a fürdő, és nem akarok ötletelni, de
ugyanakkor segítő szándékkal, hogy most is egy pályázat indult meg, ahol nem csak az adott
város fürdője kap pályázati úton lehetőséget a fürdő és gasztronómiára, hanem maga a térség is.
Csatlakozhatna hozzánk akár Apátfalva, akár Nagylak és nem beszélve arról, hogy így is a
kedvezményeket ő is egy kicsit élvezi. Én támogatom ezt a gazdasági programot, és kérem, hogy
ebben támogassanak.
14:27-kor Kovács Sándor, a Makovecz Imre Bizottság elnöke, települési képviselő
elhagyta az üléstermet.
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Köszönöm szépen tisztelt képviselő úr. Kádár József
képviselő úré a szó.
Kádár József, az Agrárgazdasági Bizottság elnöke, települési képviselő: Tisztelt
Polgármester Asszony! Tisztelt Képviselő Társaim! Én egy pár kérdést szeretnék Marosvári
Attila képviselő úrhoz feltenni, ha lehetséges. Annyit szeretnék csak megkérdezni, hogy hova
tűntek a városból a fiatal értelmiségiek, miért ürült ki a városközpont? Rengeteg üzlet van
üresen. Az Ipari Park miért nem települt be? Munkahelyek. Hol vannak a munkahelyek? Én
nem sok munkahelyet látok, amik létesültek, illetve a mezőgazdasággal kapcsolatosan csak
annyit, hogy 4 éve alakult a Csanád és Térsége Gazdakör. Egyetlen egyszer találkoztunk a város
vezetőjével. Nagyon szerettük volna, hogyha közelebbi kapcsolatot meghatározó gazdálkodók
vannak a gazdakörben. Nem igazán találtunk módot erre a dologra. Köszönöm szépen.
14:30-kor Kovács Sándor, a Makovecz Imre Bizottság elnöke, települési képviselő
elhagyta az üléstermet.
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Farkas Éva Erzsébet polgármester: Köszönöm szépen. Marosvári Attila képviselő úré a szó.
Marosvári Attila, települési képviselő: Köszönöm szépen. Érdekes helyzetbe kerültem, mert
másról szólítattam meg, mint amiről én beszélni szerettem volna. Egy biztos, hogy az én
hozzászólásom nem volt cinikus. Alpolgármester úr válasza viszont az volt. És én ezt nagyon
sajnálom. Úgy tűnik, hogy most ebben a szereposztásban bárki bármit mond, nem arról az
oldalról, akkor alpolgármester úr lesz ma a párt ökle, aki majd lesújt és cinikusan eligazít
bennünket. Ezt én nagyon sajnálom. Elmondtam, hogy az a program bizonyos prioritásokat,
amiből most idézett.
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Annyit szeretnék kérni tisztelt képviselő úr, hogy ilyen
jelzőket ne használjunk itt a képviselő-testületi ülésen, hogy párt ökre. Úgy gondolom, hogy
ennél mindannyian több tiszteletet érdemlünk.
Marosvári Attila, települési képviselő: Úgy tűnik, hogy mások érdemelnek több tiszteletet,
én nem kaptam meg ezt a tiszteletet, ezért szóltam. Tehát én, amikor elmondtam arról
beszéltem, hogy a program az irányokat kijelöl ugyan, de ami meg tud belőle valósulni, az az
igazi érték. Amikor sorolta alpolgármester úr a Lonovics épületet meg sok mindent, ezek olyan
problémák, amikkel kezdeni kell. És felvehetném én is azt a cinikus stílust, hogy majd 5 év
múlva, amikor leteli ez a ciklus, akkor vegyük elő ezt a programot és nézzük meg, hogy ebből a
teljes foglalkoztatástól kezdve mi fog megvalósulni, és akkor lehet majd ilyen jelzőket, meg ilyen
gúnyos megjegyzéseket mondani valakinek a részéről ebbe az irányba. Nem kellene ebbe
belemenni. Nem erről szóltam. Én a prioritásokat, az irányokat, és a súlyokat kértem számon.
És én azért bízom benne, hogy Czirbus Gábor alpolgármester úr elolvasta a júniusi beszámolót
is, ami ennek a programnak a megvalósulásáról szólt, és talán az látható, hogy ez a 19 milliárd
Ft, ami ott fel van sorolva, az valahova a városba beépült. És én azért bízom benne, hogy azt
nem tételezi fel senki, mint a vízművel kapcsolatban, hogy ezt is ellopta volna valaki. Amit
Kádár József képviselő úr felvetett, ezek is érdekes kérdések. Vagy amit Toldi János képviselő
úr felvetett, hogy Nagylakon kamionparkoló, és más valósult meg. Lehet, hogy nem valósult
meg ilyen beruházás, én azért arra büszke vagyok, lehet kritizálni, hogy a Givaudant ide tudtuk
hozni Makóra. Ez egy 44 milliárd Ft értékű beruházás volt, és ennek még nincs vége. Lehet
mondani azt, hogy büdös, de már a képviselő-testült ebbe beleállt, és elemzi ezeket a
helyzeteket és javul a helyzet, és előbb-utóbb, amikor kezdi fizetni a helyi adókat, akkor majd
boldogok leszünk, hogy itt lesz. Lehet azt mondani, hogy a 300 körüli munkavállalóból talán
csak 100 még a makói, vagy 150 a makói, mert még mérnököket, meg technikusokat vettek fel,
amilyen típusú képzettségű emberek nincsenek. De előbb-utóbb felveszi majd az operátorokat.
Én hetente azt látom, hogy folyamatosan keresi a Givaudan a munkavállalókat. Én bízom
benne, hogy makói munkavállalók fognak ezekre a munkahelyekre elmenni. Lehet, hogy nem
építettünk kamionmosót, de építettünk Givaudant. Ha végiggondolja valaki objektíven, akkor a
Dél-alföldi régióban Kecskemét után Makón épület meg a második legnagyobb zöldmezős
beruházás. Nem Szegeden, nem Hódmezővásárhelyen, nem Békéscsabán, Makón. Lehet azt
mondani, hogy mi nem csináltunk semmit, és érzem, hogv van egyfajta megfelelési kényszer
most itt a többség részéről. Minden rossz, amit az előzőek csináltak, és mi mindenben mást
csináljunk, és másként csináljunk. Ez nem biztos, hogy rossz irányba vezet. Építkezni kellene
egymásra. Én is elfogadom azokat az értékeket, amik most itt felmutatásra kerülnek, és
szeretném elérni azt, hogy a többség is fogadja el azokat az értékeket, amik ott voltak. Az, hogy
mi a gazdakörrel milyen kapcsolatot alakítottunk ki, vagy milyet nem, erről is lehet beszélgetni.
Én emlékszem több körös egyeztetésre, amikor arról a fokhagyma feldolgozó üzemről Kádár
József jelenlétében több körben találkoztunk. Nem egy körben, több körben beszélgettünk.
54

Arra is emlékszem, amikor az előző képviselő-testület 1.000.000 Ft-ot adott a gazdakörnek a
székházuk megvételére. Tehát nem gondolom, hogy ezekkel kellene visszavágni. Szerintem
kétoldalú volt ez az együttműködés. Ön elindultak az országgyűlési képviselő, meg nem tudom
milyen csatornák irányába, nem a városvezetést keresték ezekben a dolgokban, de én a
polgármester nevében, aki bizonyos tárgyalásokat vitt, nem tudok nyilatkozni, hogy a gazdakör
és a polgármester között milyen egyeztetések voltak. Azt gondolom, és ebben egyetértünk, hogy
a fiatalokat itt kell tartani, ebben kell dolgozni, és én még egyszer, ha az volt a kicsengése a
felszólalásomnak, hogy Czirbus Gábor alpolgármester belevert a betonba, nem ezt szerettem
volna elérni vele, hanem azt szerettem volna elérni, hogy ez a program egy olyan kiindulópont,
ami lehetett volna egy koherensebb, jobb, átgondoltabb, fajsúlyosabb, de ebből kell kiindulni, és
igazából közösen azért kell dolgozni, hogy minél több a város életében megvalósuljon. Nem
feltétlenül a programból, a fejlesztésekből. Köszönöm.
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Köszönöm. Czirbus Gábor alpolgármester úré a szó.
Czirbus Gábor alpolgármester: Köszönöm szépen. Képviselő úr, én csak annyit szeretnék
mondani, hogy kikérem magamnak, amit a mondandója elején mondott nekem, én nem
szerettem volna cinikus lenni, elnézést kérek, hogyha ezt így érezte, vagy így gondolta. Nem
kívántam volna hozzászólni ehhez a programhoz, hogyha önök nem mennek bele abba a
történetbe, amibe belementek. Elkezdték ezt a mostani jelenlegi programot negatív kritikákkal
illetni. Én úgy voltam vele, hogy amennyiben ezt felhozzák, akkor én is felhozom ezt, és ezért
készültem fel belőle. Egyébként nem kívántam volna hozzászólni. 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! A munkaterv mindig egy
keretprogram. Egy olyan keretprogram, ami megmutatja a prioritásokat, megmutatja az irányt,
mit akarunk elérni. És ebbe szeretnénk a továbbiakban is beilleszteni azokat az értékes
gondolatokat, ami ezt várost továbbjuttatják. Ha valaki képviselő, ha valaki ennek a városnak a
polgára, annak lehetősége volt pont a széleskörű egyeztetések révén kifejteni véleményét, hogy
mit szeretne. Ezeket a jobbító véleményeket ez a vezetés változatlanul várja. Ha valaki
képviselője ennek a városnak, a saját városrészének, a saját városának érdekében kötelessége ezt
a jobbító szándékú mondatokat és különböző gondolatokat közölni a másikkal. Erre rengeteg
lehetőség van a különböző előterjesztések, hozzáfűzések, interpellációk által. De a végeredmény
pártállástól függetlenül, ezért a városért akarunk dolgozni. Én ebből a munkaprogramból
kiolvasom azt, amit ön hiányol, azt hogy a fürdő esetében egy 25 méteres medencét szerettünk
volna építeni. Azt, hogy egy családi részt meg akartunk valósítani, azt, hogy egy Ipari Park
fejlesztést akarunk véghez vinni, azt, hogy Makovecz programot szeretnénk megoldani, és a
leglényegesebb részét az egésznek, azt, hogy itt Makón munkahelyeket kell teremteni. Ha
munka van, az embereknek pénzük van, ha pénzük van nem mennek el a fiataljaink ebből a
városból. és ez a városnak a jövője. Ezt ez a program leírja, ennek megadja a kereteit. Nem a
végleges formáját. Az 5 év alatt fog rajtunk múlni, hogy mit fogunk megvalósítani. Én
szeretném, hogyha minél többet sikerülne és ebben a szellemben.
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Köszönöm képviselő úr. Weszelyné Véghseő Henriett
Mária képviselő asszonyé a szó.
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Weszelyné Véghseő Henriett Mária, települési képviselő: Tisztelt Polgármester Asszony!
Tisztelt Képviselő-testület! A program kialakításakor polgármester asszony egyeztetett a
vállalkozókkal. Én, mint képviselő, szinte hetente jártam be, adok be indítványokat. Azt nem
lehet mondani, hogy nem volt nyitott rá polgármester asszony, illetve a fogadóórákra
rendszeresen jönnek be vállalkozók, és magánemberek is és adják az ötleteket, hogyan lehetne a
várost jobbá, szebbé tenni. A másik, amire szeretnék reagálni, a közösségi terek kialakítása. Én
azt gondolom, hogy el kell gondolkozni, hogy a Páger mozi és rendezvényház felújítása,
energetikai korszerűsítése, mi a jobb megoldás? Ha így áll romosan, és mellette lévő épület
műemlékvédelem alatt áll, azt is rendbe kell hozni. A turisztika szempontjából is fontos.
Amikor voltak a bálok, akkor volt olyan, hogy nem lehetett rendezvényt megszervezni, mert sár
volt például a Korona emeletének a kialakításakor. A másik pedig, hogy szégyennek tartom,
hogy az Istók Margit ház felújítása, hasznosítása nem történt meg, megérdemelte volna, hogy
megtegye az előző városvezetés, remélem, hogy a mostani alatt meg fog valósulni. Köszönöm
szépen.
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Nagyon szépen köszönöm. Dr. Sánta Sándor képviselő
úré a szó.
Dr. Sánta Sándor, az Egyenlő Esély Bizottság elnöke, települési képviselő: Köszönöm a
szót. Tisztelt ellenzéki Képviselő Társaim! Az általatok felsorolt állítólagos hiányosságok, ha jól
átgondolják, az önöknek tett gesztus. Az én véleményem éppen az, hogy minél nagyobb szerepe
legyen egy polgármesternek és minél szubjektívebben mutassa a polgármester elhatározását.
Annál is inkább, mert a rendszerváltáskor lényegesen kisebb legitimitása volt egy
polgármesternek, mert a testület választotta. Most, közvetlenül választják, és én kezdetektől
nem túl sokat szóltam ebbe a programba szándékosan azért, hogy polgármester asszony
egyénisége, és nézetei tükröződjenek benne, hogy legyen neki arculata. Való igaz, hogy lehetne
egy kicsit makóibb ez a program, és főleg amit én szeretnék, lehetne Farkas Évásabb ez a
program. Annyira szeret benneteket, hogy nektek tett gesztusként felsorol mindent. Azt első
alkalommal egy polgármester nem tudja megtenni, hogy a nézeteit mások nézetének cáfolásával
kikristályosítsa, mert első programja. Ha most nagyon akarjuk, hogy ilyen is legyen benne,
legyen dráma. Ha ezt akarjuk, akkor lehet egy cselekvési programot készíteni, és hogyha az
ugyanolyan jó lesz, mint most ez a felsorolt programok, akkor szerintem ennél jobb program
nem lesz. Tetszik a program, fel van sorolva. Én a magam részéről javaslom megszavazásra.
Azt, amit önök kérnek, az azért nem korrekt, mert ha emlékeztek, én a 4 éves program és
általában ilyen hosszabb és lazább program elfogadásakor mindig azt mondtam, hogy ilyenkor
vannak íratlan szabályok, és az ellenzék ilyenkor egy kicsit lépjen hátrébb. Folyamatosan felállva
tulajdonképpen a program helyett a ti programjaitokat és elmúlt időszakban folytatott
tevékenységeiket tárgyaltuk meg. Megmondom őszintén én erre most nem voltam kíváncsi.
Köszönöm szépen.
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Nagyon szépen köszönöm tisztelt képviselő úr. Azért én
abban bízom, hogy ez a gazdasági program, amely a 2014-2019-es ciklusra vonatkozik, azért ez
nem egy Farkas Évás program, mert nem ezt szeretném, ha tükröződne, hanem a képviselőtestület, legalábbis a képviselő-testület többségének a programja lenne, és elsődlegesen a
makóiak programja. Mivel, a képviselő-testület a választási kampányban ezt a
programtervezetet, előtervezetet, a makói választópolgároknak a kérései, javaslatai alapján
állította össze. Dr. Hadik György képviselő úré a szó.
Dr. Hadik György, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke, települési képviselő:
Minden program annyit ér, amennyi megvalósul belőle, mondta képviselő társam. Úgy igaz.
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Előző 20 évben ennek a városnak a lakossága közel 10.000 fővel csökkent. Gondolkozzunk el
ezen. Köszönöm.
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Dr. Török Miklós képviselő úré a szó.
Dr. Török Miklós, települési képviselő: Tisztelt Képviselő Társak! Tisztelt Polgármester
Asszony! Kérem ne vitassák az ellenzéknek azt a szerepét, hogy rávilágítson a gyengeségekre.
Ez a mi feladatunk. köszönöm szépen.
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Köszönöm. Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt
Jelenlévők! Örülök, hogy a gazdasági program és városfejlesztési programunk felkeltette az
érdeklődést. Én bízom abban, hogy valóban közösen a makóiakat szolgálva, az ő javukat akarva
fog megvalósulni ez a program, és bízom abban, hogy azokkal a módosításokkal, amelyeket
majd a ciklus közben kieszközölünk, valóban ennek a programnak a teljes körű megvalósulását
szolgálja. Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról!
A képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 ellenszavazat és 3 tartózkodás mellett a
következő határozatot hozza:
120/2015. (IV. 22.) MÖKT h.
Tárgy: Makó Város Önkormányzata 2014-2019. évi Gazdasági és Munkaprogramja

HATÁROZAT

1.Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2014-2019. évre szóló
Gazdasági Programját az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja.
2. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri polgármesterét, hogy a Gazdasági
Program célkitűzéseit az éves költségvetési koncepciók összeállításakor vegye figyelembe.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
Erről értesítést kap:
- Makó város polgármestere
- Makó város jegyzője
- Irattár
7.napirend
Tájékoztató a Honvéd városrészt érintő fejlesztésekről, „sáros utcák”
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Tájékoztatom a tisztelt Képviselő-testületet, hogy
a Honvéd városrész rehabilitációjával kapcsolatban - a további szegregációs folyamatok
megállítása és a városrész státuszának emelése érdekében - az alábbi tevékenységek tervezése
kezdődött meg: megvalósíthatósági tanulmány készítése, szilárdburkolatú úthálózat arányának
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növelése összesen 882 méter hosszan, az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok
állapotának felmérése, a kritikus állapotban lévő ingatlanok felújítása, a tulajdonunkban lévő
beépítetlen területek hasznosítási lehetőségeinek a feltárása, parkosítás, közösségi ház
kialakítása, társadalmi integrációs programok szervezése. Az előterjesztésben továbbá olvashatta
a tisztelt képviselő-testület a földes utak szilárd burkolatú úthálózatának növelésére
vonatkozóan a konkrét útszakaszokat utcanevekkel ellátva. 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! A bizottsági ülésen felvetettem Dr. Sánta Sándor képviselő
úrnak, hogy ebben működjünk együtt, ellenzék és kormányzó párt. Honvéd felemelése több
cikluson át tartó program kell, hogy legyen úgy, ahogy ez egy történelmi elrontás volt, hogy oda
százakat telepítettek, történelmien kell ezt a helyzetet rendezni. Nekem az a kérésem, Zeitler
Ádám képviselő úr is felvetette, ebben a kérdésben egyeztessünk. Ha az ellenzéknek is a
véleményére kíváncsiak, legyenek szívesek keressenek bennünket, és mi fogunk segíteni ebben.
Köszönöm szépen.
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Nagyon szépen köszönöm. Hangsúlyozom a tisztelt
képviselőknek, hogy a nyitott városvezetés azt is jelenti, hogy képviselők bármikor
megkereshetik a város vezetését egyeztetésre. Köszönöm szépen. Más kérdés van-e?
Kérdés 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:
121/2015. (IV. 22.) MÖKT h.
Tárgy: Tájékoztató a Honvéd városrészt érintő fejlesztésekről, „sáros utcák”
HATÁROZAT
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Honvéd városrészt érintő fejlesztésekről,
„sáros utcák”-ról szóló tájékoztatót megtárgyalta és elfogadja.
Erről értesítést kap:
- Makó város polgármestere
- Makó város jegyzője
1. sz. előterjesztés
Munkaterv módosítás
Farkas Éva Erzsébet polgármester: A munkatervet a következő indokok alapján javaslom
módosítani. Egyrészt a Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség és az alárendeltségében
működő Makói Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság elkészítette a 2014. évi beszámolóját,
melynek megtárgyalását a parancsnoksággal egyeztetve a májusi testületi ülésre javaslom
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ütemezni. Másrészt a Makói Kórház szerepéről szóló tájékoztató kapcsán Dr. Kallai Árpád, a
Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely - Makó intézmény
főigazgatója kérte, hogy a munkaterv szerinti 2015. augusztusi ülés 2015. novemberre
módosuljon, mivel az intézmény finanszírozási évének záró dátuma ez év október 31. A
módosítással kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel? Zeitler Ádám, parancsoljon.
Zeitler Ádám települési képviselő: Köszönöm szépen. Tisztelt Polgármester Asszony!
Tisztelt Képviselő-testület! A kórházzal kapcsolatban annyi megjegyzésem lenne, hogy
szerintem a kórház annál fontosabb intézmény, mint hogy évente csak egyszer találkozzon a
képviselő-testület a kórház igazgatóval, akár ilyen keretek között is, hogy beszámoljon, másrészt
pedig azért is fontosnak tartanám, hogy jöjjön, ne csak novemberben, hanem hamarabb, mert
ott voltam a beruházás megnyitón. Most folyamatban van egy beruházás a kórházban, erről is
szerintem szívesen hallana a képviselő-testület és úgy gondolom, hogy szívesen hallanának a
városlakók is, az itt élő polgárok is akár a testületi beszámoló keretében. Köszönöm szépen.
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Nagyon szépen köszönöm. A kórházban most
megvalósuló beruházással kapcsolatosan a kórház vezetése folyamatosan tart lakossági
fórumokat nem csak Makó városában, hanem a környező településeken egyrészt, másrészt
minden képviselő-testületi ülésen meghívjuk igazgató urat, illetve a kórház tagintézmény
vezetőjét, Nagy Jenőt, aki szintén itt is volt a délelőtt folyamán a testületi ülésünkön, de
köszönöm szépen az észrevételt. Ha további kérdés, észrevétel nincs, kérem a képviselőtestületet, hogy a módosításról szavazzunk!
A képviselő-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozza:
122/2015. (IV.22.) MÖKT h.
Tárgy: Munkaterv módosítás
HATÁROZAT
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi munkatervét az alábbiak szerint
módosítja:
1. A Képviselő-testület májusi ülésének napirendjei közé felveszi:
4. Beszámoló a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi
Katasztrófavédelmi Kirendeltség tevékenységéről

Igazgatóság

Szegedi

2. A Képviselő-testület augusztusi rendes ülésének 2. napirendi pontját: Tájékoztató a makói
kórház szerepéről a jelenlegi egészségügyi struktúrában a 2015. novemberi ülés 2.
napirendi pontjaként áthelyezi.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a változás átvezetéséről gondoskodjon.
A képviselő-testület munkaterve egyebekben változatlan marad.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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A képviselő-testület a határozat végrehajtásáról tájékoztatást nem kér.
Erről értesítést kap:
- Makó város polgármestere
- Makó város jegyzője
- Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda - Közigazgatási Csoport
- Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség, és az alárendeltségében működő Makói, Szegedi
Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság
- Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó
- Irattár
2. sz. előterjesztés
A képviselői alap felhasználásáról szóló szabályzat módosítása
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! A tárgyban szereplő
szabályzat elfogadása, 2011. eleje óta módosításra nem került, módosítása szükséges: a
gördülékenyebb felhasználás érdekében az általános cél megjelölésén túl, az eddigi, kisebb
bekerülési költséggel bíró városüzemelési feladatok finanszírozása mellett további célként
javaslom feltüntetni a helyben tevékenykedő civil szervezetek támogatását. Emellett törölni
javaslom az egyesületek és intézmények támogatására meghatározott br. 100.000 Ft-os
mértéket. A fel nem használt kerettel kapcsolatosan a szabályzat kiegészítését szeretném a
képviselő-testület megbízatásának, illetőleg a képviselő megbízatásának megszűnése esetére az
előterjesztésben részletezettek szerint. A szabályzaton átvezetendő módosítások a képviselői
keret legrugalmasabb felhasználását célozzák. Kérdés, észrevétel van-e? Marosvári Attila
képviselő úr, parancsoljon.
14:54-kor Kovács Sándor települési képviselő elhagyta az üléstermet.
Marosvári Attila, a civil kapcsolatok tanácsnoka, települési képviselő: Köszönöm
szépen. Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Képviselő-testület. Két módosító indítványt
szeretnék kezdeményezni az előterjesztéssel kapcsolatban. Az első módosítás arról szól, hogy
korábban csak 100.000 Ft-ig lehetett felhasználni valakiknek a képviselői alapot, a többit
választókörzeti kisebb problémák felhasználására kell felhasználni, ezt a részét a szabályzatnak
javaslom megtartani. Azért javaslom megtartani, mert aki egyéni körzettel rendelkezik a
képviselő-testület tagjai közül, az ezer egy ilyen típusú apró problémával szembesül, tehát egy
olyan kényszerpályára kerül, ami miatt mondjuk a listás képviselőknél, akiknél ilyen
kötelezettség nincs, nem tudja olyan formában hasznosítani ezeket a forrásokat. Én
mindenképpen korlátoznám kicsit etekintetben, és ezzel tennék kicsit egyenlőség jelet a
képviselő-testület minden tagja között, hogy a listás képviselő is kerüljön olyan
kényszerhelyzetbe, hogy ő a 100.000 Ft részét, valamilyen bármelyik körzet problémájának
megoldására, tegyük fel Honvéd megoldására, vagy Gerizdes problémájára használja fel. Én azt
gondolom, hogy az a 20 millió Ft, amit civil szervezeteknek, egyesületeknek, sportolóknak
adunk, az egy jelentős forrás. Emellett ne felejtsük el, hogy döntést hozott a képviselő-testület a
sportcsarnok és egyéb létesítmények ingyenes használatáról, ami további kedvezmény. Ne
felejtsük el, hogy adókedvezményt tudnak a sportegyesületek felhasználni. Én azt gondolom,
hogy ez a 100.000-200.000 Ft, amiről beszélünk, nem oszt, nem szoroz ebben a dologban,
viszont az egyéni körzetek apróbb problémáinak, ami esetleg a költségvetésben nem volt
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tervezve, megoldásához forrást biztosítana. Én azzal egyetértek, hogy tágítsuk ki a szabadon
felhasználható keret felhasználását civil szervezetekre is, de azt szeretném kérni, hogy ez a
100.000 Ft-os korlát maradjon benne. A második módosító indítványom a második változásra
szól. Ez arról szól, hogy ha a ciklus végén valaki nem használja fel ezt a forrást, akkor belekerül
a nagykalappal és szétosztásra kerül az összes képviselő között. Én szövegszerűen a következő
módosítást szeretném javasolni. Amennyiben a képviselő-testület megbízatása megszűnik, és a
leköszönő egyéni választókerületi képviselő az őt megillető alapot teljes egészében nem
használja fel, úgy a maradvány feletti rendelkezés az újonnan megválasztott egyéni
választókerületi képviselőt illesse meg, míg a listán megválasztott képviselők fel nem használt
maradványa, az újonnan megválasztott képviselő-testület tagjai között egyenlő arányban
kerüljön felosztásra. Én ezzel az előző logikát követve azt szeretném elérni, hogy az egyéni
választókerületi képviselők pénze maradjon meg a következő ciklusban is a választókerületi
képviselőknél is, függetlenül attól, hogy x vagy y lesz ez. Hiszen ez a forrás az akaratunkkal
egybeeső módon adott választókörzet fejlesztését kellene felhasználni. Én azt gondolom, hogy
nagyon korrekt és tisztességes javaslatot tettem. Én azért azt szeretném kérni a képviselőtestülettől, hogy fogadja el ezt a javaslatot, jó szándékkal tettem. Köszönöm.
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselő Úr! Szavazásra
bocsátjuk mindkét módosító javaslatot, én egyiket sem javaslom elfogadásra. Először az 1.
számú módosító javaslatról döntsünk!
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 6 ellenszavazattal és 1 tartózkodással Marosvári
Attila képviselő módosító indítványát – mely szerint a képviselői alap felhasználásáról
szóló szabályzat-tervezet szövege akként módosuljon, hogy a hatályos szabályozáshoz
hasonlóan a képviselő alap összegének felhasználása során a bruttó 100.000 Ft mértékű
felhasználási cél szerinti korlátozás kerüljön beépítésre - elutasította.
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Kérem, szavazzunk a 2. sz. módosító javaslatról!
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 6 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül
Marosvári Attila képviselő módosító indítványát – mely szerint a képviselői alap
felhasználásáról szóló szabályzat-tervezet szövege akként módosuljon, hogy épüljön be a
„Amennyiben a képviselő-testület megbízatása megszűnik, és a leköszönő egyéni
választókerületi képviselő az őt megillető alapot teljes egészében nem használja fel, úgy
a maradvány feletti rendelkezés az újonnan megválasztott egyéni választókerületi
képviselőt illesse meg, míg a listán megválasztott képviselők fel nem használt
maradványa, az újonnan megválasztott képviselő-testület tagjai között egyenlő
arányban kerüljön felosztásra.” szövegrész - elutasította.
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Kérem, szavazzunk az eredeti határozati javaslatról!
A képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 2 tartózkodás mellett a
következő határozatot hozza:
123/2015. (IV.22.) MÖKT h.
Tárgy: A képviselői alap felhasználásáról szóló szabályzat módosítása
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HATÁROZAT
1. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 46/2011. (II 15.) MÖKT határozattal
elfogadott Képviselői alap felhasználásáról szóló szabályzatot hatályon kívül helyezi.
2. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Képviselői alap felhasználásáról szóló
szabályzatot a melléklet szerinti tartalommal fogadja el azzal, hogy a hatályba lépését követően
kérelmezett felhasználásokra rendeli alkalmazni.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testület a határozat végrehajtásáról tájékoztatást nem kér.
Erről értesítést kap:
- Makó Város polgármestere
- Makó Város jegyzője
- Makó Város Önkormányzat valamennyi települési képviselője
- Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda
- Polgármesteri Hivatal Innovációs és Városfejlesztés Iroda Műszaki Csoport
- Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda Közigazgatási Csoport
- Irattár
3. sz. előterjesztés
Makói Óvoda alapító okiratának módosítása
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! Mivel a Makói Óvoda
jelenlegi alapító okirata nem tartalmazza az államháztartási számvitelnek megfelelő kormányzati
funkciókat, szükséges az alapító okirat módosítása, mely a törzskönyvi bejegyzés alapja. Ezen
túl be kíván kapcsolódni a városi közfoglalkoztatásba, mely szintén az alapító okirat
módosításával jár. Jogszabályváltozás okán az alapító okiratban módosításra kerül továbbá a
költségvetési szerv államháztartási törvény szerinti besorolása és gazdálkodó szervezetének
meghatározása. A módosított alapító okirat alapján történik meg a törzskönyvi bejegyzés
módosítása. Kérdés, észrevétel van-e?
Kérdés, észrevétel nem hangzott el.
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról!
A képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazattal és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozza:
124/2015. (IV.22.) MÖKT h.
Tárgy: Makói Óvoda alapító okiratának módosítása
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HATÁROZAT
1. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Makói Óvoda Alapító
Okiratának módosítását a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.
2. A képviselő-testület felhatalmazza Makó Város Önkormányzatának polgármesterét, hogy
képviseletében és nevében a jóváhagyott Módosító Okiratot és az egységes szerkezetbe foglalt
Alapító Okiratot aláírja.
3. Felkéri továbbá Makó Város Önkormányzatának jegyzőjét, hogy a Makói Óvoda módosított
Alapító Okiratát küldje meg a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés céljából a külön
jogszabályokban előírtaknak megfelelően a Magyar Államkincstár Csongrád Megyei
Igazgatóságának.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal
A képviselő-testület a határozat végrehajtásáról tájékoztatást nem kér.
Erről értesítést kap:
- Makó Város polgármestere
- Makó Város jegyzője
- Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda
- Makói Óvoda
- Irattár
4. sz. előterjesztés
Bírósági ülnökök választása
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! A Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló törvény 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján zárt ülést tart az érintett
kérésére választás esetén. Erre tekintettel a tegnapi napon az egyik ülnökjelölt írásban kérte az
előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalását. Tekintettel erre, kérem, szavazzunk arról, hogy a 4.
sz. előterjesztést a zárt ülési előterjesztések között 25-ös sorszámmal tárgyaljuk. Kérem,
szavazzunk erről!
A képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazattal és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozza:
125/2015. (IV.22.) MÖKT h.
Tárgy: 4. sz. „Bírósági ülnökök választása” előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalása
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HATÁROZAT

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 4. sz. „Bírósági ülnökök
választása” előterjesztést – tekintettel az érintett zárt ülés keretében történő tárgyalásra
vonatkozó kérelmére – a zárt ülések között 25. sorszámmal tárgyalja.
Erről értesítést kap:
- Makó város polgármestere
- Makó város jegyzője
- Polgármesteri Hivatal – Jegyzői Iroda – Közigazgatási Csoport
15:03-kor Kovács Sándor települési képviselő visszaérkezett az ülésterembe.
5. sz. előterjesztés
Éves Ellenőrzési Jelentés, Éves Összefoglaló Ellenőrzési Jelentés 2014. év
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! A költségvetési szervek belső
kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló Kormányrendelet alapján Éves ellenőrzési
jelentést, illetve Éves összefoglaló ellenőrzési jelentést kell készíteni és a zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a tárgyévet követően. Az éves
ellenőrzési jelentés, valamint az éves összefoglaló jelentés értékelést ad a működő belső
ellenőrzési rendszerről, így a jelentésben összefoglalásra kerül a belső ellenőrzés által végzett
tevékenység bemutatása, a feladatok teljesítésének értékelése, terven felüli ellenőrzések
végrehajtása, az ellenőrzés személyi, tárgyi feltételei, a tevékenységet elősegítő és akadályozó
tényezők, az ellenőrzés fontosabb megállapításai, következtetései és javaslatai, valamint a belső
ellenőrzés által tett megállapítások és javaslatok felsorolása, az intézkedési tervek végrehajtása, a
megállapítások és javaslatok hasznosulásának tapasztalatai. Kérdés, észrevétel van-e?
Kérdés, észrevétel nem hangzott el.
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról!
A képviselő-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazattal és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozza:
126/2015. (IV.22.) MÖKT h.
Tárgy: Éves Ellenőrzési Jelentés, Éves Összefoglaló Ellenőrzési Jelentés 2014. év
HATÁROZAT
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy A költségvetési szervek
belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet
56. § (8) bekezdése alapján előterjesztett, a 2014. évi belső ellenőrzési tevékenységről szóló Éves
Ellenőrzési Jelentést és az Éves Összefoglaló Ellenőrzési Jelentést a határozat 1-7. sz.
mellékletekben foglaltak szerint jóváhagyja.
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Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testület a határozat végrehajtásáról tájékoztatást nem kér.
A határozatról értesítést kapnak:
1./ Farkas Éva Erzsébet Makó Város polgármestere
2./ Dr. Bálint-Hankóczy Beatrix Makó Város jegyzője
3./ Makói Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda
4./ Makói Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Csoport - Jegyzői Iroda
5./ Makói Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési vezető
6./ Irattár
6. sz. előterjesztés
Pályázat kiírása Velnök utcai építési telkek hasznosítására
15:06-kor Marosvári Attila települési képviselő elhagyta az üléstermet.
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Az önkormányzat 2006-ban hagyta jóvá a makói fiatalok
lakhatási helyzetének javítása céljából a szociális telekprogram irányelveit és 15 db
önkormányzati tulajdonú telket jelölt ki a Velnök utcán. Eddig 13 telek talált gazdára.
Pályázhatnak azok a makói házaspárok vagy élettársak, akik az alábbi feltételeknek megfelelnek:
egyikük életkora sem haladja meg a 40. életévet, és legalább 1 gyermeket nevelnek, vagy várnak,
vagy vállalnak és legalább érettségivel vagy szakmunkásvizsgával és mestervizsgával
rendelkeznek, és igazolt munkahellyel és állandó jövedelemmel bírnak, és lakáscélú igazolt
megtakarításuk eléri a 2 M Ft-ot és megállapítható, hogy a rendelkezésre álló források alapján a
tulajdonukba kerülő telekre lakóingatlan felépítésére képesek, és vállalják, hogy a kapott telken a
méltányolható lakásigénynek megfelelő új lakóingatlant létesítenek, 24 hónapon belül
megszerzik a jogerős használatba vételi engedélyt, vállalják, hogy az ingatlant 7 évig nem
idegenítik el. Javaslom az üresen álló két telekre a fentiek alapján a pályázat kiírását. Kérdés,
észrevétel van-e? Kovács Sándoré a szó.
Kovács Sándor, környezetvédelmi tanácsnok, települési képviselő: Tisztelt Képviselőtestület! Természetesen az indítványt támogatom. Ennek okán jutott eszembe, hogy talán itt
aktuális megkérdeznem, hogy nem szociális alapon, de valóságos piaci, üzleti alapon úgy tudom
van még telke a városnak, még pedig úgy tudom, hogy a Szerecsen utcában, hogy ha tudok,
vagy valaki tud arra jelentkezőt, az kihez fordulhat a városházán, hogy piaci alapon
megvásárolhatók-e a Szerecsen utcai telkek. Ez volna a kérdés.
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Ezzel kapcsolatosan az innovációs iroda vezetőjét és
azon belül a vagyoncsoport munkatársait kell ezzel kapcsolatban megkeresni. További kérdés,
észrevétel van-e?
További kérdés, észrevétel nem hangzott el.
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról!
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A képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazattal és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozza:
127/2015. (IV.22.) MÖKT h.
Tárgy: Pályázat kiírása Velnök utcai építési telkek hasznosítására
HATÁROZAT
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. tv. 107. §-ban biztosított tulajdonosi jogkörében eljárva, valamint Makó
Város Önkormányzata vagyonáról a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló
11/2003. (III.26.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdése alapján a tulajdonát képező
6900 Makó, Velnök utcán található 6032/2 és a 6032/1 helyrajzi számú 2 db
közművesített építési telek hasznosítására egyfordulós nyílt pályázatot ír ki, a melléklet
szerinti tartalommal.
A képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy a mellékelt pályázati felhívást tegye közzé a
Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, valamint Makó Város honlapján.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző
Erről értesítést kap:
- Makó város polgármestere
- Makó város jegyzője
- Polgármesteri Hivatal Innovációs és Városfejlesztési Iroda Vagyoncsoport
- Irattár
7. sz. előterjesztés
Bérleti szerződés megkötése az Országgyűlés Hivatalával
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! Lázár János országgyűlési
képviselő az Országgyűlés Hivatala útján irodabérletre vonatkozó igényét fejezte ki Makó Város
Önkormányzata felé. Az Önkormányzat részéről a Makó, Széchenyi tér 22. szám alatt fekvő, 4
db földszinti irodahelyiség kerülhet bérbeadásra határozatlan időtartamra, amelyhez a
vonatkozó önkormányzati rendelet szerint a Képviselő-testület hozzájárulása szükséges.
Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Jelenlévők! A kiküldött előterjesztésben olvashattak erről a 4
db földszinti irodahelyiségről, 104 m2-ről van szó. Forgalmi értékbecslést végeztettünk, ennek
alapján 78.000 Ft + áfa, tehát a mindenkori általános forgalmi adóval együtt bruttó 99.060
Ft/hó összegben állapítja meg ezt a bérleti szerződést az önkormányzat. Czirbus Gábor
képviselő úr, parancsoljon.
Czirbus Gábor alpolgármester: Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Képviselő-testület!
Személy szerint nagyon örülök annak, hogy a városházán került kialakításra az országgyűlési
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képviselői iroda, így bárki számára elérhető az országgyűlési képviselő. Hivatali időben mindig
itt tartózkodik egy munkatársa, aki fogadja a problémával ide érkezőket és továbbítja a
miniszter úr irányába a problémákat. Köszönöm szépen!
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Köszönöm szépen! Dr. Török Miklós képviselő úr,
parancsoljon.
Dr. Török Miklós települési képviselő: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Polgármester
Asszony! Tisztelt Képviselő-testület! Személy szerint nem örülök ennek. Megmondom az okát.
A hatalmi ágak elválasztása a demokrácia alapfeltétele. Itt a törvényhozó és a végrehajtó
hatalom keveredik. Helyileg is jobb, ha elkülönül. Tudom, hogy ez egyszerűbb az állampolgárok
számára, de vannak bizonyos határok, amiket be kell tartani egy demokráciában. Szerintem nem
előnyös ilyen szempontból, elvi megfontolásokból nem előnyös ez az irodabérlés. Köszönöm
szépen.
15:09-kor Marosvári Attila települési képviselő visszatért az ülésterembe.
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Nagyon szépen köszönöm. Tisztelt Képviselő Úr!
Sajnálom, hogy ön nem örül, a makóiak örülnek, hiszen ha a titkárnőt megkérdeznénk,
elmondaná, hogy napi szinten keresik meg éppen azzal, hogy az országgyűlési képviselőnk
közvetlenül is segítse az esetleges problémáinkban. Egy országgyűlési képviselő úgy gondolom,
hogy nem csak Makó városában, hanem Makó térségét érintő problémákkal kapcsolatosan is
olyan lehetőséget biztosíthat egy ilyen iroda meglétével, amelyben a térséget szolgálva segíti az
itt élőket. Köszönöm szépen. Amennyiben más kérdés, észrevétel nincs, kérem, szavazzunk a
határozati javaslatról.
A képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazattal nélkül és 1 tartózkodás mellett
a következő határozatot hozza:
128/2015. (IV.22.) MÖKT h.
Tárgy: Bérleti szerződés megkötése az Országgyűlés Hivatalával
HATÁROZAT
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban biztosított jogkörében, hivatkozva Makó Város
Önkormányzata tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek
bérbeadásáról és elidegenítéséről szóló 24/2013. (VIII.29.) önkormányzati rendelet 35. § (2)
bekezdésére úgy határoz, hogy szerződést köt az Országgyűlés Hivatalával, a
Makó, Széchenyi tér 22. szám alatt fekvő ingatlanból összesen 104 m² alapterületű 4 db
földszinti irodahelyiség bérbeadására vonatkozóan 2015. február 01. napjával
kezdődő határozatlan időtartamra. A szerződés megkötésekor a helyiségek bérleti díja
78.000,- Ft+Áfa/hó, amely összeg a közüzemi díjakat is tartalmazza.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az irodahelyiségekre vonatkozó bérleti
szerződést az Országgyűlés Hivatalával kösse meg.
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Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
A képviselő-testület a határozat végrehajtásáról tájékoztatást nem kér.
Erről értesítést kap:
- Makó Város Polgármestere
- Makó Város Jegyzője
- Makói Polgármesteri Hivatal Innovációs és Városfejlesztési Iroda Vagyoncsoport
- Országgyűlés Hivatala
- Lázár János országgyűlési képviselő
- Irattár

8. sz. előterjesztés
Önkéntes földcsere
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Dr. Szeredi András és Kovács Zoltánné közös kérelmet
nyújtottak be az Önkormányzathoz a tulajdonukban és Makó Város Önkormányzata
tulajdonában lévő mezőgazdasági "művelési ágú" ingatlanok cseréje tárgyában. A cserével
lehetővé válik az ingatlanok "tömbösítése". Az ügylet 28 önkormányzati ingatlant érint. Kérdés,
észrevétel van-e? Marosvári Attila képviselő úr, parancsoljon.
Marosvári Attila, a civil kapcsolatok tanácsnoka, települési képviselő: Tisztelt
Polgármester Asszony! Csak érdeklődni szeretnék, mert nem tudom a területet. Nyilván aki
ezzel a földcserével fordul az önkormányzathoz, annak érdekében áll ez a földcsere. Az
önkormányzat esetében ez érdeke, jól jövünk-e ki ebből? Nem tudom miről van szó, nincs
információm, erre szeretnék rákérdezni. Nekünk érdekünk-e a földcsere? Nem lesz-e több
gondunk vele, értékesebb lesz-e az ingatlanunk, stb., tehát bármilyen indok érdekes lehet.
Köszönöm.
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Az önkormányzat részéről kérném Vass Zoltán, hogy
reagáljon a kérdésre.
Dr. Vass Zoltán, a Vagyoncsoport vezetője: Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt
Képviselő-testület! Az önkormányzat jobban fog járni, egyrészt nagyobb lesz a kapott terület,
nagyjából 2500 m2-el, valamint a mi területünk is egybe kerül, tömbösítésre.
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Amennyiben további kérdés nincs, kérem, döntsünk a
határozati javaslatról!
A képviselő-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazattal és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozza:
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129/2015. (IV.22.) MÖKT h.
Tárgy: Önkéntes földcsere
HATÁROZAT
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX törvény 107. §-ban biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel a Makó
Város Önkormányzatának vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról
szóló 11/2003. (III.26.) önkormányzati rendelet 9.§ (2) bekezdésére, valamint a mező-, és
erdőgazdálkodási földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 12. § (1) bekezdésére és
annak a) pontjára úgy határoz, hogy a melléklet szerinti tartalommal csereszerződést köt
Dr. Szeredi Andrással és Kovács Zoltánnéval.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
A határozatról értesítést kapnak:
- Makó Város Polgármestere
- Makó Város Jegyzője
- Polgármesteri Hivatal Innovációs és Városfejlesztési Iroda Vagyoncsoport
- Dr. Szeredi András
- Kovács Zoltánné
- Irattár
9. sz. előterjesztés
Rózsa Sándorné bérleti jogviszonyának átruházása
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! Rózsa Sándorné a Makó,
Rudnay Gy. u. 2. szám alatti garázsingatlanra vonatkozó határozatlan időtartamú bérleti
jogviszonyát 2015. év május 01. napjával Szabóné Bugyi Anikó javára kívánja átruházni. A
vonatkozó önkormányzati rendelet értelmében erre a képviselő-testület hozzájárulásával nyílik
mód. Kérdés, észrevétel van-e?
Kérdés, észrevétel nem hangzott el.
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról!
A képviselő-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazattal és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozza:
130/2015. (IV.22.) MÖKT h.
Tárgy: Rózsa Sándorné bérleti jogviszonyának átruházása
HATÁROZAT
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Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban biztosított jogkörében, hivatkozva Makó Város
Önkormányzata tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek
bérbeadásáról és elidegenítéséről szóló 24/2013. (VIII.29.) önkormányzati rendelet 37. § (1)
bekezdés c) pontjára úgy határoz, hogy hozzájárulását adja ahhoz, hogy Rózsa Sándorné a
Makó, Rudnay Gy. u. 2. szám alatti, 7565/A/35 hrsz.-ú 17 m² alapterületű
garázshelyiség határozatlan időre szóló bérleti jogát Szabóné Bugyi Anikó részére
2015. május 01. napjával átruházza az alábbi feltételekkel:
- bérleti díj: 9.766, - Ft+ÁFA/hó,
- egyszeri pénzbeli térítés: 117.192,- Ft+ÁFA,
- bérleti jogviszony időtartama határozatlan.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Makó, Rudnay Gy. u. 2. szám alatti
garázshelyiségre vonatkozó bérleti szerződést Szabóné Bugyi Anikóval kösse meg.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
A képviselő-testület a határozat végrehajtásáról tájékoztatást nem kér.
Erről értesítést kap:
- Makó Város Polgármestere
- Makó Város Jegyzője
- Makói Polgármesteri Hivatal Innovációs és Városfejlesztési Iroda Vagyoncsoport
- Rózsa Sándorné
- Szabóné Bugyi Anikó
- Irattár
10. sz. előterjesztés
Mini Money Kft. bérleti szerződés felmondása
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! A kft. a Makó, Széchenyi tér
9-11. szám alatti üzlethelyiségre vonatkozó 1992. évben létesült határozatlan idejű bérleti
szerződését 2015. év április 30. napjára írásban felmondta. A lakástörvény értelmében a bérlő
felmondása joghatályos közlésnek minősül, Makó Város Önkormányzata, mint bérbeadó, nem
emelhet kifogást azzal szemben, és a felmondást köteles tudomásul venni. Kérdés, észrevétel
van-e?
Kérdés, észrevétel nem hangzott el.
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról!
A képviselő-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazattal és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozza:
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131/2015. (IV.22.) MÖKT h.
Tárgy: Mini Money Kft. bérleti szerződés felmondása
HATÁROZAT
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete - a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban biztosított jogkörében eljárva, hivatkozva a
lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló
1993. évi LXXVIII. tv. 28. § (1)-(2) bekezdésére - tudomásul veszi Mini Money Kft. Makó,
Széchenyi tér 9-11. szám alatti 250,82 m2 alapterületű üzlethelyiségre vonatkozó
határozatlan idejű helyiségbérleti szerződése 2015. év április hónap 30. napjára
történő felmondását.
Határidő: azonnal, a helyiség átadás-átvétele tekintetében 2015. május 08. nap
Felelős: polgármester
A Képviselő-testület a határozat végrehajtásáról tájékoztatást nem kér.
Erről értesítést kap:
- Makó Város Polgármestere
- Makó Város Jegyzője
- Innovációs és Városfejlesztési Iroda - Vagyoncsoport
- Mini Money Kft. (1149 Budapest, Egressy út 23-25.; képv.: Chen Zhi Wei ügyvezető)
- Irattár
11. sz. előterjesztés
Tulajdonosi hozzájárulás Istók Margit-emléktábla elhelyezéséhez

Farkas Éva Erzsébet polgármester: A Makói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Művészeti Intézményegysége 2015. május 19-22. közötti időszakban rendezi meg az Istók
Margit-emlékhetet. Az emlékhét egyik fontos eseménye lesz az Istók Margit-emléktábla avatása.
Az Iskola tulajdonosi hozzájárulás iránt nyújtott be kérelmet az emléktábla elhelyezésére. A
tábla az intézmény Makó, Szegedi utca 4-6. szám alatti épületének utca frontján kerül
elhelyezésre, a tábla mérete 60x40 cm, anyaga márvány. Az előterjesztésben a tábla feliratát is
olvashatták és megtekinthették a tisztelt képviselők. Kérdés, észrevétel van-e?
Kérdés, észrevétel nem hangzott el.
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról!
A képviselő-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazattal és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozza:
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132/2015. (IV.22.) MÖKT h.
Tárgy: Tulajdonosi hozzájárulás Istók Margit-emléktábla elhelyezéséhez
HATÁROZAT

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 - úgy
határoz, hogy a Makói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (6900 Makó, Szegedi u.
4-6.) részére a tulajdonosi hozzájárulást megadja a Makó, Szegedi utca 4-6. szám alatti
épületének utca frontján az Istók Margit-emléktábla elhelyezéséhez.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Erről értesítést kap:
- Makó város polgármestere
- Makó város jegyzője
- Polgármesteri Hivatal Innovációs és Városfejlesztési Iroda Vagyoncsoport
- Makói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 6900 Makó, Szegedi u. 4-6.
- Irattár
12. sz. előterjesztés
Tájékoztató a testületi határozatok végrehajtásáról
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! A testületi határozatok
végrehajtásáról szóló tájékoztatómat a Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelete alapján a 2014. október
30. és 2015. február 27. közötti időszakra vonatkozóan terjesztettem a képviselő-testület elé.
Ennek részleteit a tájékoztatóban olvashatták a képviselők. Kérdés, észrevétel van-e?
Kérdés, észrevétel nem hangzott el.
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Kérem, szavazzunk a tájékoztatóról!
A képviselő-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazattal és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozza:
133/2015. (IV.22.) MÖKT h.
Tárgy: Tájékoztató a testületi határozatok végrehajtásáról
HATÁROZAT
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Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a testületi határozatok végrehajtásáról szóló
tájékoztatót megtárgyalta és elfogadja.
Erről értesítést kap:
- Makó város polgármestere
- Makó város Jegyzője
- Polgármesteri Hivatal – Jegyzői Iroda – Közigazgatási Csoport
9. napirend
Interpellációk, kérdések
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! A szünetben kiosztásra került
Czirbus Gábor alpolgármester úr, valamint Kovács Sándor képviselő úr képviselői indítványa,
mely a hivatalba 2015. április 20-án érkezett. Az SZMSZ alapján a sürgősségi indítványt a
polgármester ismerteti és szükség esetén alkalmat ad az indítványozónak a sürgősség tényének
rövid indoklására. Ezek alapján Czirbus Gábor alpolgármester úr indítványát ismertetem
elsőként, majd felkérem, hogy sürgősségi jellegét indokolja. Sürgősségi indítvány előterjesztése a
makói kerékpáros információs táblarendszer és turista térkép létrehozásáról. Előterjesztő
Czirbus Gábor. Tisztelt Polgármester Asszony! A város fő vonzerejét képező épített örökség a
gyógy- és élményfürdő és a Maros part természeti értékei jelenleg csak látogatásra ösztönzik a
turistákat. A hiányzó termékek miatt tartózkodási idejük nagyon rövid. A KSH 2011. évi adatai
szerint nem éri el a két napot. A turisztikai szolgáltatások mennyiségi és minőségi bővítése
szükséges annak érdekében, hogy a turisták száma, tartózkodási ideje növekedjen Makón. Makó
kerékpárosbarát település, a városban több turisztikai szolgáltató is kínál kerékpárbérlési
lehetőséget. A Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft., a Hagymatikumban található
Tourinform Irodánál, a Grand Hotel Glorius a belvárosban. Az aktív időtöltést kereső turisták
számára hiánypótló fejlesztést terjeszt elő Czirbus Gábor alpolgármester úr Makó város
képviselő-testülete elé. Az indítvány sürgősségét indokolja, hogy a beruházást a képviselőtestület jóváhagyása esetén a turisztikai szezon kezdetéig meg kell valósítani és be kell vezetni a
piacra. Javaslom Makón egy kerékpáros információs rendszer telepítését, a Hagymatikum és a
Maros-part közötti útvonalon. Az információs táblákhoz javasolja Czirbus Gábor képviselő úr
egy kerékpáros turisztikai térkép kiadását, amelyen megjelöljük a túraútvonalon található
látnivalókat, illetve amely tartalmazza a város környéki látnivalókat Kiszombor, Apátfalva,
Földeák és Óföldeák épített örökségének bemutatását. A minimális térítés és kaució ellenében
bérelhető kerékpárok kiadási pontja a Hagymatikumban található Tourinform Iroda lenne, a
tervezett útvonal pedig Makovecz tér, Hagymatikum, Szegedi utca, Kálvin utca, Hold utca,
Liget utca és végül a Maros parti út. A tisztelt képviselő-testület támogatását kéri a javaslat
elfogadásához Czirbus Gábor képviselő úr. Czirbus Gáboré a szó.
Czirbus Gábor alpolgármester: Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Képviselő-testület!
Az elmúlt időszakban nagyon sokat beszélgettem a Glorius szálloda igazgatójával,
tulajdonosával, a Hagymatikum fürdő vezetőjével, továbbá panzió tulajdonosokkal, és
egyöntetűen mindenki azt mondja, hogy hogyan lehet egy hetet eltölteni Makón aktívan, ez
jelenti jelenleg a legnagyobb problémát a turisztikában. Eljönnek, egy-két napot eltöltenek a
fürdőben. További probléma, hogy van Maros partunk, de nincs összekötve bármilyen
közlekedési megoldással. Ezért gondoltam, hogy ha a kerékpárkölcsönzőket alakíthatnánk ki a
belvárosban, illetve egy pontos térképet készítenénk, és ezt kitábláznánk, akkor akár aki eljön a
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fürdőbe és észreveszi ezt a szolgáltatást, lehet, hogy igénybe venné azt is, hogy meglátogatná a
Maros partot, akár kedvet kapna arra, hogy kerékpárral tehetné ezt meg, illetve aki szeretné
bejárni a környező településeket, akár több napot is el lehet tölteni Makón. Egyre nagyobb a
kerékpározás iránti igény. Úgy veszem észre, kerékpárboltosokkal is beszélgetve és más
városokban is ez a tapasztalat, hogy az elmúlt évekhez képest nagyon meglendült a kerékpárok
forgalmazása. Ez késztetett arra, hogy ilyen ötlettel álljak elő, és kérném szépen ebben a
képviselő testület támogatását.
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Köszönöm szépen. Toldi Jánosé a szó.
Toldi János települési képviselő: Kihangsúlyoznék még egy turisztikai jelentőséget. Van
nekünk egy gyalogtúra utunk is a Maros parton Apátfalva irányába. Nem csak kerékpár, hanem
gyalogtúra, és úgy tudom ez az egyetlen bejegyzett turisztikai utunk van gyalogosan. Köszönöm.
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Nagyon szépen köszönöm. Dr. Török Miklós képviselő
úré a szó.
Dr. Török Miklós települési képviselő: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Polgármester Asszony! Támogathatónak tartom ezt az elképzelést. Olyan tájékoztatást
szeretnék kérni, hogy ez financiálisan mit jelent, mennyibe kerül, illetve ki állja a költségeket.
Köszönöm szépen.
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Köszönöm szépen. További kérdés van-e?
További kérdés nem hangzott el.
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy magáról a
támogatásról szavazzunk, a kerékpáros információs táblarendszer kialakításának előkészítéséről,
illetve a kerékpáros turisztikai térkép kiadásának előkészítéséről, annak támogatottságáról
szavazzunk! Dr. Török Miklósé a szó.
Dr. Török Miklós települési képviselő: Választ szeretnék kapni és utána szeretnék szavazni
róla.
Czirbus Gábor alpolgármester: Le kell ülnünk, egyeztetnünk kellene, hogy egyáltalán mibe
kerülne ennek létesítése. Meg kell kérdezni, hogy ki szeretne ebbe beszállni esetleg, hogy mely
intézmények, esetleg mely szállásadók lennének azok, melyek ehhez csatlakoznának. Egy közös
érdekről van szó, utána ezt tovább is lehetne esetleg internetre is fel lehetne tenni, úgy hogy ez
egy kisebb körüljárást igényelne ebben a formában. Én abban kérném a támogatást, hogy ezt
támogassák, és kezdhessük meg a tárgyalásokat, illetve elkészítéseket. Arra gondol, hogy
forintálisan ki fogja ezt finanszírozni? Nyilván egyeztetni kell azokkal, akik a turisztikában
érintettek.
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Ezen anyag előkészítésének a támogatásáról szavazunk.
Kérem, a tisztelt képviselő-testületet, hogy az anyag előkészítésének a támogatásáról
szavazzunk!

74

A képviselő-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazattal és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozza:
134/2015. (IV.22.) MÖKT h.
Tárgy: Makói kerékpáros információs táblarendszer és turista térkép létrehozására
HATÁROZAT
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy támogatja azon elképzelés
előkészítését, mely Makón a Hagymatikum és a Maros-part közötti útvonalon egy kerékpáros
információs táblarendszer telepítését, valamint az információs táblákhoz kapcsolódón egy
kerékpáros turisztikai térkép kiadását foglalja magába.
Erről értesítést kap:
- Makó város polgármestere
- Makó város jegyzője
- Polgármesteri Hivatal – Kabinet Iroda
- Polgármesteri Hivatal – Innovációs és Városfejlesztési Iroda – Műszaki Csoport
- Irattár

Farkas Éva Erzsébet polgármester: Megállapítom, hogy támogatta a kerékpáros információs
táblarendszert, illetve a térképkiadás előkészítését. Kovács Sándor képviselő úr indítványát
ismertetem a tisztelt képviselő-testülettel. Sürgősségi indítvány előterjesztése a makói
országzászló állítása ügyében. Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Képviselő-testület! A
jelenlegi városvezetés számára fontos az évszázadokon átívelő nemzeti összetartozás
eszméjének megőrzése és életben tartása. A 25 évvel a rendszerváltást követően a jelenlegi
városvezetés számára fontos a történelmi Magyarország emlékét megidéző országzászló
visszaállítása Makón. Az országzászlók a trianoni békediktátum elleni tiltakozás jelképeként
terjedtek el hazánkban. Az országzászló mozgalmat 90 éve, 1925-ben hirdették meg, és több
mint 700 magyarországi településen állították fel a nemzeti összetartozás jelképeként. A makói
emlékmű felállítása sokáig elhúzódott. 1937. júliusra 1200 pengő gyűlt össze. Művészeti
megalkotója Loós János iparművész tanár, sablonoktól eltérő modern, eredeti és magyaros
talapzatot tervezett, mely hazai nemeskő anyagból készül. Az országzászló avatására 1942.
május 31-én került sor. Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy hatalmazza fel Farkas Éva
Erzsébet polgármester asszonyt, hogy lépéseket tegyen a makói országzászló felállításával
kapcsolatos intézkedésekre. A lobogó helyének megválasztására és az emlékmű kialakítására
javaslom egy bizottság létrehozását, amely megbízatását Makó város napjáig, 2015. május 8-ig
kapja meg. A fenti határidő miatt kérem, hogy a tisztelt képviselő-testület sürgőséggel tárgyalja
és támogassa indítványomat. Az indítványban már a sürgősségi indítvány is jelen van. Kovács
Sándoré a szó.
Kovács Sándor, a Makovecz Imre Bizottság elnöke, települési képviselő: Köszönöm a
szót. Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Polgármester Asszony! Javaslatomat alátámasztandó
valóban benne van, hogy 25 évvel a rendszerváltás után a város vezetése fontosnak tartaná a
történelmi Magyarország emlékét megidéző országzászló felállítását. Az annál is inkább
indokolt és biztos, hogy nem fog menni egyik napról a másikra, sőt még lehet, hogy egyik hétről
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a másikra sem, tekintve, hogy eleve a felállításakor is elég hosszú idő eltelt a gyűjtéstől, a
szervezéstől a felállításáig majdnem tovább tartott, sőt teljesen biztos, hogy tovább tartott, mint
ameddig állt, mert 1942-ben felállították, 1947-ben lebontották. 1933-ban indították el a
gondolatot, ami 1942-ben valósult meg. Remélem, hogy nekünk ennél kevesebb időre lesz
szükség az újraállításhoz annál is inkább, mert az I. világháborúhoz kapcsolódóan évfordulók
vannak, 14-15, stb., de itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy más egyéb fontos évfordulók
is vannak, amelyekről valamilyen formában meg kellene emlékezni. A másik ilyen évforduló
volna, amit szintén tartsunk evidenciában, ha már szót kaptam elmondom, hogy 70 éve vége
van a II. világháborúnak is és az előző ciklusokban hiába sürgettem a II. világháborús emlékmű
felújításának indokoltságát. Úgy gondolom, hogy itt az idő, amikor ezt is megoldhatjuk. 45 éves
évfordulója van az 1970-es árvíznek is, tehát Gajdos Dezső által anno a városnak ajándékozott
emléktábla, ami elkészült, és a Szent István szobor felavatása miatt onnan felvételre került,
illetve a múzeumba elhelyezésre, én javasolnám annak megfelelő, méltó helyre történő
újraállítását. Köszönöm szépen.
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Nagyon szépen köszönöm. Zeitler Ádám képviselő úr,
parancsoljon.
Zeitler Ádám települési képviselő: Tisz7telt Polgármester Asszony! Tisztelt Képviselőtestület! Azzal kezdeném, hogy teljes mértékben támogatom ezt a javaslatot. Annyit hadd
jegyezzek meg az elején, legközelebb, most már érzem, hogy ez a sürgősségi szó fontos az
indítvány előtt, így gyorsabban a testület elé kerülnek az indítványok és ezt majd én is
alkalmazni fogom. Továbblépve ezen a problémán, a leírtakban egy bizottság létrehozásával
kapcsolatban annyi javaslat volna részemről, hogy a Návay bizottságot már létrehoztuk a Návay
szobor felállítására. Ott már szó volt az országzászló visszaállításáról is, erről egy nem pontos,
de viszonylag rövid és egyszerű költségvetés el is készült, hogy nagyjából mekkora összeget
ölelne fel. Úgy gondolom, hogy ebben az esetben akár a bizottság kiegészítésével, akár
tagságban, de tud ilyen és hasonló dolgokkal is foglalkozni ez a bizottság. Másrészt akár szintén
kiegészítve szóba kerülhet további olyan dolgok is, hogy az eddig elfogadott szoborkoncepciót
újragondolhatná a képviselő-testület, illetve a városvezetés, és ebbe amit képviselő társam is
mondott, akár a II. világháborús emlékmű felújítása, akár az árvízi emlékmű újraelhelyezése,
vagy egy új elhelyezése belekerülhetne. Röviden arra akarok kitérni, nem csak az új szobrok
koncepcióját kell megalkotni, hanem a jelenlegieknek az elhelyezését is. Köszönöm szépen.
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Köszönöm szépen. Marosvári Attila képviselő úr,
parancsoljon
Marosvári Attila, a civil kapcsolatok tanácsnoka, települési képviselő: Köszönöm
szépen. Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Képviselő-testület! Ha jól értem az indítványt,
arra vonatkozik, hogy polgármester asszony felhatalmazást kap egy bizottság összeállítására. Én
csak arra szeretném felkérni polgármester asszonyt, hogy Csernyus Lőrinc városi főépítész
ennek a bizottságnak mindenképpen legyen tagja. Vélelmezem, hogy a városközpontban
hangsúlyos helyen fog elhelyezést találni ez az emlékhely. Pont Czirbus alpolgármester úr
beszélt arról, hogy mennyire fontos lenne egy városi összkép kialakítása. Véletlenül se maradjon
ki a főépítész ebből.
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Köszönöm szépen. Megkérem a tisztelt képviselőtestületet, hogy arról szavazzunk, hogy felhatalmaz, mint polgármestert azzal kapcsolatosan,
hogy lépéseket tegyek a makói országzászló felállításával kapcsolatos intézkedésekről.
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A képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazattal nélkül és 1 tartózkodás mellett
a következő határozatot hozza:
135/2015. (IV.22.) MÖKT h.
Tárgy: Makói országzászló állítása
HATÁROZAT
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy felhatalmazza a
polgármestert, hogy lépéseket tegyen a makói országzászló felállításával kapcsolatos
intézkedések megkezdéséről.
Erről értesítést kap:
- Makó város polgármestere
- Makó város jegyzője
- Polgármesteri Hivatal – Kabinet Iroda
- Irattár

Farkas Éva Erzsébet polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! Hozzám írásban interpelláció
nem érkezett. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy valakinek van-e most benyújtandó
interpellációja?
Nincs.
Kérdések
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Kovács Sándoré a szó.
Kovács Sándor, a Makovecz Imre Bizottság elnöke, települési képviselő: Köszönöm a
szót. Tisztelt Képviselő-testület. Szeretném megkérdezni a fürdő vezetőjétől, hogy abban
maradtunk legutóbb, hogy havonta fogunk tájékoztatást kapni a gazdálkodás állapotáról. Ez
most valahogy a testületi ülésig elmaradt, mi ennek az oka. A másik, arra szeretném kérni, hogy
a jövőt illetően a különböző népszerű programok, fürdőbeli programok kerüljenek előre
egyeztetésre a város vezetésével. Köszönöm szépen.
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Köszönöm szépen. Megkérem a fürdő igazgatóját, hogy
reagáljon képviselő úr felvetésére.
Scheitzner Beáta, a Makói Gyógyfürdő Kft. ügyvezetője: Tisztelt Polgármester Asszony!
Tisztelt Képviselő-testület! Az egy havi jelentésekről szó volt felügyelő bizottsági ülésen, és ezt
meg is tettem. Az, hogy a képviselő-testület elé nem hoztam be, erről nem beszélünk felügyelő
bizottsági ülésen. Lassan megint hó vége lesz és a feb újra fog a fürdő működéséről egy kis
bemutatót kapni, valamint azt hiszem, hogy jövő hónapban már tárgyalni fogjuk az előző év
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zárását, akkor szeretnék majd az első negyedévről is egy részletesebb beszámolót tartani. A
városvezetés számára az első negyedévi eredmények el lettek küldve a múlt hétvégén, úgy hogy
gyakorlatilag itt tartunk. A programokat illetően mi február végén leadtuk az egész éves
programunkat, úgy hogy én is sajnálom, hogy kicsit csúszás volt egyes programjaink
egyeztetésénél.
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Köszönöm szépen. Amennyiben további kérdés,
észrevétel nincs a zárt ülési előterjesztések következnek. Nyílt ülési előterjesztéseinket
megtárgyaltuk. Megköszönöm a televízió nézők megtisztelő figyelmét, zárt ülést rendelek el.
Előtte szünetet rendelek el.
15:37-15:45-ig szünet.
ZÁRT ÜLÉS
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Jelenlévők! A
képviselő-testület zárt ülésen az alábbi döntéseket hozta József Attila Városi Könyvtár és
Múzeum igazgatói álláshelyére érkezett pályázatok elbírálása. Ez alapján a pályáztatási eljárásnak
megfelelően, illetve a szakmai bizottság elbírálásának figyelembe vételével Badicsné Szikszai
Zsuzsannát bízta meg 2015. május 1. napjától 2020. április 30. napjáig. Az előterjesztésben
olvashattuk azt is, hogy havi illetménye 350.000 Ft. A munkakör betöltésére tehát május 1.
napjától kerül sor. Tisztelt Képviselő-testület! Hadd mondjam el néhány mondatban a
megbízással kapcsolatban, hogy a múzeum és a könyvtár volt igazgatója továbbra is
közalkalmazotti viszonyban van, múzeumi szakmai munkáját a képviselő-testület nem
kérdőjelezte meg, az új városvezetési tevékenységben azonban sokkal hatékonyabb,
ambiciózusabb és múzeum pedagógiai közösségformáló személyiségre van szükség, ezért
döntöttünk az új pályáztatás mellett. Erről én magam is nyilatkoztam már korábban is. A zárt
ülés jellegéről maguk az érintett személyek döntöttek. Szeretném, ha a tisztelt képviselő-testület,
természetesen majd az éves beszámolókból is látni fogjuk, Badicsné Szikszai Zsuzsanna
munkáját segítené és támogatná az elkövetkezendő időszakban. További zárt ülési döntéseink
voltak Ruttkay-Nedeczky László kérelme a Makó, Fűrész u. 28. ép. A lh: A fsz. 3. szám alatti
lakás bérleti jogának folytatása iránt, Makó, Kőrösi Cs. S. u. 2. fsz. 5. szám alatti lakás
hasznosítására kiírt pályázatok elbírálása, Simonné Borók Bianka Makó, Vásárhelyi u. 49. fsz. 4.
szám alatti lakos lakásügye, Vass Attiláné és Vass Attila önkormányzati ingatlan kiutalására
vonatkozó kérelmének elbírálása, Jancsik Antal önkormányzati ingatlan kiutalására vonatkozó
kérelme, Balogh Antalné részére önkormányzati ingatlan kiutalása, Koczkás Róbert és Nagy
Beáta részére önkormányzati ingatlan kiutalása, Faragó Elizabeth lakásbérleti jogviszonyának
megszüntetése, Oláh Józsefné önkormányzati ingatlan kiutalására vonatkozó kérelme, Özv.
Bódi Pálné önkormányzati ingatlan kiutalására vonatkozó kérelme, Sarnyai Renáta Mariann és
Soós Roland Mihály részére önkormányzati ingatlan kiutalása, Bírósági ülnökök választása. Vane valakinek kérdése, észrevétele?
Kérdés, észrevétel nem hangzott el.
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Farkas Éva Erzsébet polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! Megköszönöm valamennyi
képviselő társamnak a munkát. Megállapítom, hogy napirendjeinket megtárgyaltuk. Köszönöm
a közös munkát, együttműködést, köszönöm a tévé nézőinek a jelenlétet, és köszönöm a média
megjelent képviselőinek is a jelenlétet További szép napot kívánok. Az ülést bezárom.
K. m. f.

Farkas Éva Erzsébet
polgármester

Toldi János
jkv. hitelesítő

Dr. Bálint-Hankóczy Beatrix
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Dr. Török Miklós
jkv. hitelesítő
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