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Üi. sz.: 1/338-1/2015/I. 
Üi.: Varga Erika Tárgy: Farkas Éva Erzsébet 

polgármester tájékoztatója  az  
előző ülés óta történt fontosabb  
tárgyalásokról, eseményekről. 

  
 
 
 
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
M a k ó 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről az alábbi tájékoztatást 
adom: 
 
 
2015. március 20. (péntek) 
 
Szépkorúak köszöntése alkalmából 90. életévét betöltő lakosunkat köszöntöttem az 
Önkormányzat képviselőjeként. 
 
 
2015. március 21. (szombat) 
 
Szombaton délután részt vettem a Makói Roma Nemzetiségi Önkormányzat Bálján és 
beszédet mondtam. 
 
 
2015. március 23. (hétfő) 
 
Kabinet értekezleten megterveztük a következő hét teendőit, azok felelőseit, a 
határidőket, és a végrehejtás ellenőrzését. 

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 
FROM THE MAYOR OF MAKÓ 



 

HUNGARY  6900  MAKÓ,  SZÉCHENYI TÉR 22.    TEL.: +36-62-511-810    FAX: +36-62-511-801    E-MAIL:  POLGARMESTER@MAKO.HU   WWW.MAKO.HU 

2

 

Az Önkormányzati intézményvezetőkkel információcserét folytattunk az elmúlt időszak 
eseményeiről. 
 
A Makó-Térségi Víziközmű Kft. megbeszélésén vettem részt. 
 
 
2015. március 24. (kedd) 
 
Vezetői megbeszélés keretében vezetőtársaimmal a legfontosabb feladatokat kiosztottuk 
és a beszámolás módját meghatároztuk. 
 
Állampolgársági eskün fogadtam honfitársainkat. 
 
 
2015. március 25. (szerda) 
 
A testületi ülést vezettem. 
 
Makói lakosok panaszait, észrevételeit, javaslatait hallgattam meg. 
 
 
2015. március 26. (csütörtök) 
 
A  Makói Járási Hivatal vezetőivel együttműködésről beszélgettünk. 
 
A Városháza Nagytermében a nyugdíjas klubok vezetőivel megtárgyaltuk a 2015-ös év 
működési költségeinek finanszírozását. 
 
Két internetes szolgáltató céggel egyeztettünk a lehetőségekről. 
 
 
2015. március 27. (péntek) 
 
A Szent István Egyházi Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium szervezésében lengyel-
magyar barátság napon, címeravatáson vettem részt.  
 
A Konzultációs Testület tagjaival találkoztam a Szent Gellért Borházban.  
 
 
2015. március 28. (szombat) 
 
A Makói Óvoda nyílt napján „bekukkantottam” az óvoda életébe. 
 
A Gerízdesi Nyugdíjas Klub kedves meghívásának tettem eleget és részt vettem 
családommal a Bálon, ahol köszöntöttem a megjelenteket. 
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2015. március 30. (hétfő) 
 
Kabinet Iroda dolgozóival munkaértekezleten megterveztük a következő időszak 
legfontosabb feladatait és ütemeztük őket, illetve kijelöltük azok megvalósításának módját 
és   határidejét. 
 
Vezetői értekezleten az osztályvezetőkkel és csoportvezetőkkel a heti feladatokat 
ütemeztük. 
 
Délelőtt a Rádió 7 Napraforgó című műsorában a város költségvetéséről és a szociális 
jutattatásokról beszélgettünk. 
 
Makó-Térségi Víziközmű Kft. ülésén vettem részt. 
 
 
2015. március 31. (kedd) 
 
Makó város vendége volt Izrael Állam magyarországi nagykövete, akit napi programján 
kísértem. 
 
 
2015. április 01. (szerda) 

Vezetői értekezleten megbeszéltük a heti feladatokat, kijelöltük a felelősöket és a 
határidőket meghatároztuk. 

A Maros-Völgyi Leader Egyesület vezetőjével egyeztettem. 

Református Óvoda vezetőjével országos rendezvény megszervezésének lehetőségéről 
tárgyaltunk. 

Dr. Mihálka György Vegyeskar képviselőjével értekeztünk a 2015-ös évi fellépésekről. 

Délután makói lakosok panaszait, kérdéseit, javaslatait hallgattam meg. 
 
 
2015. április 02. (csütörtök) 
 
A Makovecz Iroda képviselőivel megbeszélésen áttekintettük a folyamatban lévő ügyeket. 
 
A ContiTech Floid Automotive Hungaria Kft. makói üzemének képviselőjével 
tárgyaltunk. 
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2015. április 03. (péntek) 
 
Kabinet Iroda tagjaival a hétvégi városi rendezvényünk forgatókönyvét tekintettük át, a 
feladatokat kiosztottuk. 
 
 
2015. április 04. (szombat) 
 
A „Makói Húsvétoló” városi rendezvényen vettem részt.  
 
 
2015. április 07. (kedd) 
 
Szépkorú lakosunkat köszöntöttem az önkormányzat nevében 90 éves születésnapja 
alkalmából. 
 
 
2015. április 08. (szerda) 
 
Vezetői értekezleten áttekintettük a rendkívüli képviselő-testületi ülésre előterjesztett 
anyagokat. 
 
A Polgármesteri Hivatal dolgozóinak gyermekeit köszöntöttem. 
 
Dán televízió képviselőit fogadtam. 
 
 
2015. április 09. (csütörtök) 
 
Rendkívüli képviselő-testületi ülést vezettem. 
 
Szíves meghívásnak tettünk eleget és meglátogattuk Kistelek polgármesterét 
információcsere céljából. 
 
 
2015. április 10. (péntek) 
 
Makó város szülöttjére, Pulitzer Józsefre emlékeztünk és helyeztünk el koszorút 
szülőházánál, mellszobránál és egykor a nevét viselő kollégiumnál. 
 
A József Attila Gimnázium kiállításának megnyítóján vettem részt a múzeumban, amelyet 
a JAG hármas jubilleuma alkalmából rendeztek meg. 
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2015. április 11. (szombat) 
 
A „ Költészet Napja” városi rendezvényünkön a Makói Medáliák díjat adtam át. 
 
 
2015. április 13. (hétfő) 
 
A heti feladatokat meghatároztuk meg a Kabinet Iroda dolgozóival.   
 
Értekezleten áttekintettük a következő hét feladait az osztály-és csoportvezetőkkel.  
 
Az intézményvezetőkkel megbeszéltük és döntést hoztunk a legfontosabb kérdésekről. 
 
 
2015. április 14. (kedd) 
 
Makói Roma Nemzetiségi Önkormányzat vezetőjével tanácskoztunk a Városházán. 
 
Marosmenti Vállalkozók Szövetsége, Csanád és Térsége Gazdakör-Makó és a Makói 
Ipartestület képviselőivel egyeztettünk a gazdasági programról. 
 
Makói Ipartestület soros taggyűlésén vettem részt. 
  
 
 
Makó, 2015. április 15. 
  
 
 
 
 
                                                                                             Farkas Éva Erzsébet 
     polgármester 
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1/477-1/2015/I.      Tárgy: Czirbus Gábor  alpolgármester 
Ea: Paksi Pauletta tájékoztatója az előző ülés óta  
         történt fontosabb tárgyalásokról, 
         eseményekről.  
 
 

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
 
M a k ó 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A fontosabb tárgyalásokról, eseményekről az alábbi tájékoztatást adom: 
 
2015. március 19. (csütörtök) – 2015. március 20. (péntek) 
Éves szabadságom terhére 2 nap szabadságot vettem ki. 
 
2015. március 21. (szombat) 
A Cigányság Világnapja alkalmából szervezett három napos rendezvénysorozatot záró 
hagyományőrző Cigány Zenés Esten vettem részt a Makói Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
meghívásának eleget téve. 
 
2015. március 23. (hétfő) 
Találkoztam a Váll-Ker Kft. ügyvezetőjével, aktuális ügyekben egyeztettünk.  
Az önkormányzati fenntartású intézmények és gazdasági társaságok vezetőinek polgármesteri 
értekezletén vettem részt. 
A Makó-Térségi Víziközmű Kft. végelszámolója számolt be a város vezetőinek és a térség 
polgármesterinek a tervezett vagyonfelosztásról és az aktuális feladatokról. 
Egyeztettem a makói kézilabda sport egyesületek képviselőivel, és a városi sportlétesítmények 
irányításáért felelős vezetővel a sportág jövőbeni fejlesztési lehetőségeiről. 
 
2015. március 24. (kedd) 
Részt vettem a Hivatal vezetőinek heti munkamegbeszélésén, egyeztettem a heti feladatokat. 
Megbeszélést folytattam a makói extrém sportpálya kialakításának kérdéseiről a sportegyesület 
képviselőjével. 
Részt vettem az Egyenlő Esély Bizottság, az Emberi Erőforrások Bizottsága, a Makovecz Imre 
Bizottság, majd az Agrárgazdasági Bizottság ülésein. 
Egyeztettem a Maros-Menti Utánpótlás Futball Club elnökével az Erdei Ferenc téri Sportpálya 
öltöző blokkjának rekonstukciójáról, valamint fedett lelátó építésének terveiről. 
 
2015. március 25. (szerda) 

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL 
FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 
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Részt vettem az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság ülésén. 
Részt vettem Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének ülésén. 
 
2015. március 26. (csütörtök) 
Vezettem a Gyógyfürdő Kft. Felügyelő Bizottságának ülését. 
Részt vettem a Szegedi SZEFO Zrt. apátfalvi fióktelepének átadásán, ahol rövid megbeszélést 
folytattam a részvénytársaság vezérigazgatójával. 
Everling Kft. képviselőjével egyeztetettem a hátralévő utómunkálatokról. 
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Csongrád Megyei Szervezete és a települési agrárgazdasági 
bizottság agrárfórumot rendezett Makón, ahová én is ellátogattam. Aktuális kérdésekről 
hallgattam meg előadásokat, többek között a zöldítésről, és a kis gazdaságok egyszerűsített 
támogatásáról, a 2015. évi pályázati lehetőségekről. Tájékoztató hangzott el az EKÁER 
rendszerről, a nitrát érzékeny területekről és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 
tevékenységéről. 
 
2015. március 27. (péntek) 
Tárgyaltam a kajak-kenu sport lehetséges meghonosításáról Makón – sportági felmérés, 
bemutatók, nyári vizes táborok szervezésének lehetőségeit értékeltük. 
 
2015. március 30. (hétfő) 
ContiTech Fluid Automotive Hungária Kft.  vezetője fogadott egy rövid egyeztetésre. 
Heti megbeszélésen vettem részt a város vezetőivel, majd ezt követően irodavezetőkkel. 
Megbeszélést folytattam polgármester asszonnyal folyamatban lévő napi ügyekről. 
Makó Város Önkormányzatának Gazdasági Programjáról egyeztettem a Hivatal vezetőivel. 
 
2015. március 31. (kedd) 
A makói kézilabda egyesületek működésével kapcsolatos szakmai megbeszélésen vettem részt a 
Magyar Kézilabda Szövetség irodájában Budapesten. 
Délután tájékoztattam a makói kézilabda egyesületek képviselőit a délelőtti megbeszélés 
eredményeiről. 
 
2015. április 01. (szerda) 
Rövid megbeszélést folytattam a Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselőjével hivatali 
ügyintézésről. 
Tárgyaltam a Maros-Menti Utánpótlás Futball Club vezetőjével pályázati kérdésekben. 
Makói polgárok hivatalos ügyeinek tisztázása céljából megbeszéléseket folytatttam. 
 
2015. április 02. (csütörtök) 
Bejárás a városközpontban a Makói Városgazdálkodási Nkft. ügyvezetőjével. Fejlesztési 
területek megtekintése. 
Egyeztettem a Makói Extrém Sport Egyesület és a Marosmenti Extrém Sportegyesület 
képviselőivel, valamint a Hivatal műszaki munkatársával egy extrém sportpálya kialakításának 
helyszínéről, lehetséges sportprogramokról. 
Részt vettem a Tisza-Marosszögi Vízgazdálkodási Társulat küldöttgyűlésén, az alábbi napirend 
szerint. 
1. Az IB és FEB beszámolója a választás óta eltelt időszak munkájáról. 
2. Beszámoló a társulat alapfeladatainak végrehajtásáról, a 2014. évi gazdasági- pénzügyi terv 
teljesítéséről. 
3. FEB jelentése a társulat 2014. évi éves beszámolójáról. 
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4. Könyvvizsgálói jelentése. 
5. Jelölő Bizottság megválasztása. 
6. A társulat tisztségviselőinek választása. 
7. Könyvvizsgáló választása. 
8. A társulat 2015. évi gazdasági tervének előterjesztése, jóváhagyása. 
9. Egyéb. 
 
Részt vettem a ContiTech Kft. igazgatója és polgármester asszony találkozóján. 
Részt vettem a Makói Kézilabda Club közgyűlésén 18:00 órakor. 
 
2015. április 03. (péntek) 
TAO pályázati megbeszélésen vettem részt Szolnokon. 
 
2015. április 04. (szombat) 
Meglátogattam a Makói Húsvétoló programjait a Széchenyi téren – Húsvéti áldás, néptánc 
bemutatók.  
 
2015. április 07. (kedd) 
Éves szabadságom terhére 1 nap szabadásgot vettem ki. 
 
2015. április 08. (szerda) 
Fogadtam Zeitler Ádám képviselő urat megbeszélésre. 
Makó és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás ülésén közbeszerzési 
eljárásokról tájékoztattak a Munkacsoport tagjai. 
Bemutatkozó látogatáson fogadtam a BarZak Kft. képviselőit. 
A Makó és Térsége Szennyvízcsatornázási Társulás ülését vezettem. 
Az önkormányzati fenntartású intézmények és gazdasági társaságok vezetőinek polgármesteri 
értekezletén vettem részt. 
MBH Makó Pellet Kft. képviselőjének bemutatkozó látogatása. 
A Gabonakutató makói telephelyének hasznosításával kapcsolatos megbeszélést folytattam. 
ügyvezető igazgató úrral, a termelési, termeltetési, feldolgozási igazgatóhelyettes úrral és 
jogtanácsosukkal. 
 
2015. április 09. (csütörtök) 
Részt vettem az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság, az Emberi Erőforrások Bizottságának és az 
Egyenlő Esély Bizottság ülésein, majd ezt követően Makó Város Önkormányzat Képviselő-
testületének rendkívüli ülésén. 
Kistelek Város polgármesterének meghívására polgármester asszonnyal, jegyző asszonnyal és az 
Innovációs és Városfejlesztési Iroda vezetőjével látogatást tettünk Kisteleken. 
 
2015. április 10. (péntek) 
Pulitzer József születésének 168. évfordulója alkalmából polgármester asszonnyal koszorút 
helyeztünk el a város szülöttének szobránál. 
Soron kívüli állampolgársági eskütételt tartottam az irodámban. 
"Osztálytalálkozó 120" József Attila Gimnázium alapításának 120. évfordulója alkalmából 
kiállítás megnyitóján vettem részt a József Attila Múzeumban. 
Pályázati egyeztetést tartottam a makói kézilabda klubok részvételével. 
Gazdasági Program egyeztetésen vettem részt. 
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2015. április 13. (hétfő) 
Részt vettem a heti irodavezetői értekezleten, és a város intézményeinek és önkormányzati 
fenntartású gazdasági társaságok vezetőinek megbeszélésén. 
Találkoztam a Makói Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselőjével. 
Helyszíni bejáráson vettem részt a hivatal műszaki munkatársával az Erdei János Városi 
Sportcsarnokban. 
Egyeztetésen vettem részt jegyző asszonnyal és jogi munkatársakkal a Makó-Térségi Víziközmű 
Kft. ügyében. 
 
2015. április 14. (kedd) 
Heti megbeszélést folytattam polgármester asszonnyal. 
Irodámban fogadtam makói polgártársaimat hivatali ügyben. 
Megnyitottam a  tanulásban akadályozott tanulók Megyei Kispályás Labdarúgó Bajnokságát, 
melyet a Kozmutza Flóra Általános Iskola és Szakiskola Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, 
Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 
szervezett az Erdei Ferenc téri sportpályán. 
A Maros-parton egy Vízitelep kilakításának lehetőségeit felmérő bejáráson vettem részt a hivatal 
munkatársával. 
Meghallgattam egy belvárosi lakóház közös képviselőjét a társasház kezelésének ügyében. 
Képviseltem Makó Város Önkormányzatát a Makó és Térsége Víziközmű Társulat Intéző 
Bizottsági ülésén. 
 
 
Makó, 2015. március 15. 
 
         Czirbus Gábor 
          alpolgármester 


