MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL
FROM THE MAYOR OF MAKÓ

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
Makó
Tisztelt Képviselő-testület!
Az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről az alábbi tájékoztatást
adom:
2015. február 02. (hétfő)
Kabinet Iroda dolgozóival munkaértekezleten megbeszéltük a következő időszak
legfontosabb feladatait és ütemeztük őket, illetve kijelöltük azok megvalósításának módját
és határidejét.
Az osztályvezetőkkel és csoportvezetőkkel egyeztettük a lakossági adatlapokon beérkezett
kérésekre, panaszokra, bejelentésekre tett intézkedéseket és az érintettek értesítését.
Az Önkormányzat által fenntartott intézmények vezetőivel tárgyaltunk az aktuális
teendőkről.
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2015. február 03. (kedd)
Dr. Latorcai Csaba kiemelt társadalmi ügyekért felelős helyettes államtitkár úrral
megbeszélést folytattam a pályázati lehetőségekről.
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat makói és kecskeméti vezetőjével tárgyaltam a lehetséges
együttműködésről.
2015. február 04. (szerda)
Sajtótájékoztatót tartottam a Rácz család ügyében.
Makói lakosok panaszait, észrevételeit, javaslatait hallgattam meg.
2015. február 09. (hétfő)
Kabinet értekezleten megterveztük a következő hét teendőit, azok felelőseit, a
határidőket, és a végrehejtás ellenőrzését.
Vezetői megbeszélés keretében vezetőtársaimmal a legfontosabb feladatokat kiosztottuk
és a beszámolás módját meghatároztuk.
Az Önkormányzati intézményvezetőkkel információcserét folytattunk a 2015.évi
költségvetéssel kapcsolatosan.
2015. február 10. (kedd)
Városházi kollégáimmal egyeztető fórumon vettem részt a költségvetés tervezéséről.
2015. február 11. (szerda)
A testületi ülést vezettem.
Makói lakosok panaszait, észrevételeit, javaslatait hallgattam meg.
2015. február 12. (csütörtök)
Makóra látogatott a Heine Sveistrup Jense tiszteletbeli dán konzul, akivel testvérvárosi,
turisztikai és gazdasági együttműködésről beszélgettünk.
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2015. február 13. (péntek)
A délelőtt folyamán a Makói Kistérség Többcélú Társulása, a Makó és Térsége
Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás és a Önkormányzati Társulás Makó város és
Térsége szennyvízcsatornázásának és szennyvíztisztításának megvalósítására ülésén vettem
részt.
Maroslelén a modernizált közösségi konyha avatásán voltam jelen.
Délután országgyűlési képviselő úr fogadóóráján vettem részt a Makói Általános Iskola
Bartók tagintézményében.
2015. február 14. (szombat)
A Makói Návay Lajos Szakképző Iskola és Kollégium Szalagavató Bálján ünnepeltünk a
végzős diákokkal, szüleikkel és a meghívott vendégekkel.
2015. február 15. (vasárnap)
A Házasság Hete alkalmából a Korona emeleti termében családommal együtt vettem részt
a rendezvényen.
2015. február 16. (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. február 17. (kedd)
Az integrált településfejlesztési
munkatársaival.

stratégiáról

tanácskoztunk

az

innovációs

iroda
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Az intézményvezetőkkel a kiosztott feladatok végrehajtását ellenőriztük és intézkedtünk a
szükséges lépésekről.
2015. február 18. (szerda)
A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége által rendezett Csongrád megyei
polgármesteri fórumon előadásokat hallgattam meg és konzultáltam települési vezetőkkel.
Polgármesteri fogadóórát tartottam irodámban, ahol meghallgattam a makói lakosok
problémáit, kéréseit és javaslatait.
2015. február 19. (csütörtök)
A Natura Marosmenti Művésztelep vezetőjével megbeszélést folytattam idei terveikről.
2015. február 21. (szombat)
Délután a városi sportcsarnokban a Batyusbálon köszöntöttem a vendégeket.
A Makói Óvoda szervezésében alapítványi bálon vettem részt.
2015. február 23. (hétfő)
Kabinet Iroda dolgozóival megterveztük a heti programokat és határidőket.
Megbeszélésen áttekintettük a következő hét feladait az osztály-és csoportvezetőkkel.
2015. február 24. (kedd)
A Makói Roma Kisebbségi Önkormányzat képviselőjével egyeztettünk több kérdésben.
A Makói Természetbarát Egyesület meghívásának tettem eleget és vettem részt
ünnepségükön.
2015. február 25. (szerda)
A Makói Levéltár vezetőjével megbeszélést tartottam.
Makói lakosok panaszait, észrevételeit, javaslatait hallgattam meg.
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2015. február 26. (csütörtök)
Településfejlesztési Operatív Program egyeztetésén vettem részt Földeákon.
2015. február 27. (péntek)
Rendkívüli testületi ülést vezettem.
A TIOP-2.2.6.-12/1B-2013-0015 CSMEK H-M Integrációját Támogató struktúraváltó
projekt nyitó-rendezvényén üdvözöltem a megjelenteket.
Délután a Csongrád Megyei Egészségellátó Központ Makó tagkórházában találkoztunk a
háziorvosokkal, védőnőkkel, fogorvosokkal és meghatároztuk a Rendelőintézetből való
átköltözés ütemét és határidejét.
A Szikszai György Református Általános Iskola épületében országgyűlési képviselő úr
fogadóóráján vettem részt.
2015. február 28. (szombat)
A Makói Vállalkozók Bálján vettem részt.
2015. március 01. (vasárnap)
A Maros Táncegyüttes táncgáláján köszöntöttem a megjelenteket.
2015. március 02. (hétfő)
A Kabinet Iroda munkatársaival ütemeztük a hét programjait, kiosztottuk a feladatokat,
kijelöltük a felelősöket és meghatároztuk a határidőket. Meghallgattam az előző időszakról
készült beszámolókat.
Vezetőtársaimmal értekeztünk az osztályok munkájáról.
Intézmények vezetőivel vitattunk meg fontos feladatokat.
2015. március 03. (kedd)
Az integrált területi program (ITP) forráskeret felhasználásának ütemezéséről, egyeztetéséről
szerveztünk fórumot a Városházán.
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2015. március 04. (szerda)
Szent István Egyházi Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium igazgatójával tárgyaltam
aktuális kérdésekről.
Makói lakosok panaszait, észrevételeit, javaslatait hallgattam meg.
2015. március 05. (csütörtök)
Az integrált területi programról (ITP) tanácskoztunk a Városházán.
2015. március 09. (hétfő)
A heti feladatokat meghatároztuk a Kabinet Iroda dolgozóival.
Értekezleten áttekintettük a következő hét feladait az osztály-és csoportvezetőkkel.
Az intézményvezetőkkel megbeszéltük és döntést hoztunk a legfontosabb kérdésekről.
2015. március 10. (kedd)
A délelőtt folyamán meglátogattam a Hagymatikum Nyugdíjas programját.
2015. március 11. (szerda)
A hódmezővásárhelyi Rádió7 szerkesztőségében beszélgettünk a Nemzeti Ünnep
rendezvényeiről.
Délután a polgármesteri fogadóórámon meghallgattam a makói lakosok kéréseit,
panaszait, javaslatait.

2015. március 12. (csütörtök)
A Városház Galéria „Makói Táj-Kép” kiállítás megnyitóján vettem részt.
2015. március 13. (péntek)
GIVAUDAN Kft. makói gyárának vezetőjével egyeztettünk.
Bruder János Kertbarátkör 30. születésnapi ünnepségén köszöntöttem az egyesület tagjait.
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2015. március 14. (szombat)
A Szent Gellért Borház panziójának avató ünnepségén köszöntöttem a megjelenteket.
A Városi és Térségi Prózamondó Versenyen díjakat adtam át.
2015. március 15. (vasárnap)
A március 15-i megemlékezésen ünnepi beszédet mondtam.
2015. március 16. (hétfő)
Kabinet értekezleten ütemeztük a heti programokat, a hozzájuk kapcsolódó feladatokat
kiosztottuk a megfelelő személyeknek.
Képviselő társaimmal egyeztettünk.
Vezetői megbeszélés keretében vezetőtársaimmal a legfontosabb feladatokat kiosztottuk
és végrehajtás határidejét meghatároztuk.
Az intézményvezetőkkel az aktuális kérdéseket egyeztettük.
2015. március 17. (kedd)
A Hotel Glórius Konferenciatermében a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
szervezésében konzultáltam Makó gazdaságáról a meghívottakkal.
Makói Járás három településének polgármestereivel (Földeák, Apátfalva, Magyarcsanád)
egyeztetést folytattunk.
Polgármesteri találkozón vettünk részt Nagylakon, Óföldeákon, Kiszomboron.
2015. március 18. (szerda)
A magyar címer és zászló napján a Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola Szép
utcai homlokzatán elhelyezett középcímer avató ünnepségén beszédet mondtam.
Alpolgármester úrral polgármesteri találkozón vettünk részt Nagyéren, Ambózfalván,
Pitvaroson, Csanádalbertin, Kövegyen és Királyhegyesen.
Makói lakosok panaszait, észrevételeit, javaslatait hallgattam meg.
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2015. március 19. (csütörtök)
A folyamatban lévő projektekkel kapcsolatos feladatokról egyeztettem az érintett
osztályok vezetőivel.
Makó, 2015. március 19.
Farkas Éva Erzsébet
polgármester
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