MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL
FROM THE MAYOR OF MAKÓ

1/161-1/2015/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:
2014. december 12. (péntek)
Az osztályvezetőkkel és csoportvezetőkkel egyeztetés keretében figyelemmel kísértük a
lakossági adatlapokon beérkezett kérésekre, panaszokra, bejelentésekre tett intézkedéseket
és az érintettek értesítését.
Hagymás Makó nyugdíjas klub tagjait köszöntöttem karácsonyi ünnepségükön Czirbus
Gábor alpolgármester úrral.
2014. december 13. (szombat)
Részt vettem Fátyol Misi egykori cigányprímás emlékére adott fogadáson.
A Csanád és Térsége Gazdakör makói tagjai által megrendezett bálon a gazdákat
köszöntöttem.
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2014. december 14. (vasárnap)
A Makói Budó Klub évzáró rendezvényén vettem részt és beszédet mondtam.
Ünnepi műsor keretében meggyújtottuk a harmadik adventi gyertyát.
2014. december 15. (hétfő)
Az Everling Kft. képviselőivel egyeztettük a járdahelyreállítási munkálatok menetét.
Vezetői megbeszélés keretében vezetőtársaimmal a legfontosabb feladatokat kiosztottuk
és a végrehajtás határidejét meghatároztuk.
Este Czirbus Gábor alpolgármester úrral részt vettünk az Újvárosi Nyugdíjas Klub és a
Kertbarátkör karácsonyi ünnepségén.
Jótékonysági, adományosztó ünnepségen vettem részt a Szent Erzsébet Karitász Csoport
szervezésében.
2014. december 16. (kedd)
A Makó-Rákos Nyugdíjas Klub, a Nők Klubja és a Vertántelepi Nyugdíjas Klub kedves
meghívására részt vettem Czirbus Gábor alpolgármester úrral a karácsonyi ünnepségükön.
A „Neológ zsidótemető emlékei” kiadvány bemutatóján köszöntőt mondtam.
2014. december 17. (szerda)
A testületi ülést vezettem.
„Jó tanulók karácsonya” rendezvényünkön megjutalmaztuk a kimagasló eredményeket
elért diákokat.
A Makói Baráti Kör nyugdíjasaival ünnepeltük együtt a közelgő karácsonyt.
2014. december 18. (csütörtök)
Részt vettem a Makói Kistérség Többcélú Társulása tisztújító ülésén.
A Dobó házaspárt látogattuk meg otthonukban és gratuláltunk a hármasikrek születése
alkalmából.
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„Idősek Karácsonya” rendezvény keretében köszöntöttem a megjelenteket és
megtekintettem a műsort.
2014. december 19. (péntek)
Karácsonyi ünnepséget szervezett a Gerizdesi Nyugdíjas Klub, ahol Czirbus Gábor
alpolgármester úrral részt vettünk.
Délután a Bursa Hungarica ösztöndíjak átadására került sor.
2014. december 20. (szombat)
A „Nagycsaládosok Karácsonya” rendezvényen köszöntöttem a szülőket és a
gyermekeket. Gyermekműsor, kreatív foglalkoztató és névre szóló ajándék várta a kicsiket
és a nagyobbakat.
Este a Makói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola szervezésében a „Karácsonyi
Koncerten” köszönthettem a megjelenteket.
Késő este az Omega koncerten vettem részt.
2014. december 21. (vasárnap)
Ünnepi gondolataimat mondtam el a negyedik adventi gyertya meggyújtásának alkalmából.
2014. december 22. (hétfő)
Osztály-és csoportveztőkkel az ünnepi munkarendet beszéltük meg.
2015. január 05. (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.
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2015. január 06. (kedd)
Intézmények vezetőinek beszámolóját hallgattam meg az elmúlt időszak eseményeiről,
rendezvényeiről.
Délután az újévet köszöntöttem a képviselőkkel, az intézményvezetőkkel, az
összapparátussal és a közfoglalkoztatottakkal.
2015. január 07. (szerda)
Rendkívüli testületi ülést vezettem.
A közfoglalkoztatás lehetőségeiről tárgyaltunk a Munkaügyi Központ képviselőjével és az
illetékes osztályvezetőkkel.
2015. január 08. (csütörtök)
Tram-Train, távolsági villamospálya kiépítésével kapcsolatos előzetes egyeztetésen vettem
részt a hivatali kollégákkal.
2015. január 09. (péntek)
Vezetőtársaimmal a kiosztott feladatok végrehajtását ellenőriztük és intézkedtünk a
szükséges lépésekről.
2015. január 12. (hétfő)
Kabinet értekezleten ütemeztük a heti programokat, a hozzájuk kapcsolódó feladatokat
kiosztottuk a megfelelő személyeknek.
Megbeszélést tartottam az általános iskolák igazgatóival a beiskolázási tájékoztatók
időpontjairól.
2015. január 13. (kedd)
Vezetői értekezlet keretében a költségvetés tervezéséről egyeztettünk az osztály- és
csoportvezetőkkel.
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2015. január 14. (szerda)
A startmunka mintaprogramban résztvevő önkormányzatokat látogatta meg a
minisztérium képviselője, így Makó Város Önkormányzatát is. Tárgyaltunk a 2015. évi
lehetőségekről, együttműködésről.
Gyárlátogatáson vettünk részt Czirbus Gábor alpolgármester úrral GIVAUDAN Kft.
makói üzemében.
2015. január 15. (csütörtök)
A Csongrád Megyei Közgyűlés vezetői látogatták meg Hivatalunkat.
2015. január 16. (péntek)
A Csongrád Megyei Egészségellátó Központ képviselőivel a felújítási feladatokról,
lehetőségekről egyeztettünk.
2015. január 19. (hétfő)
Kabinet Iroda dolgozóival megterveztük a heti programokat és határidőket.
Megbeszélésen áttekintettük a következő hét feladait az osztály-és csoportvezetőkkel.
2015. január 20. (kedd)
A NAV Csongrád Megyei Igazgatóságának képviselőit fogadtam Czirbus Gábor
alpolgármester úrral és egyeztetést folytattunk az iroda bérléssel kapcsolatosan.
A Csongrád Megyei Egészségellátó Központ Makó tagkórházában találkoztunk a háziorvosokkal, védőnőkkel, fogorvosokkal és megtárgyaltuk a lehetőségeket a
Rendelőintézetből való átköltözésről.
2015. január 21. (szerda)
Reggel sajtótájékoztatót tartottam a piacon a helypénzkedvezményekről és azok
feltételeiről.
Délelőtt a kamerarendszer kiépítéséről tájékoztattam a sajtó képviselőit.
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2015. január 22. (csütörtök)
Meglátogattam a városban több iskolát, ahol a Magyar Kultúra Napja alkalmából a
tanulók együtt szavalták el a Himnuszt.
2015. január 24. (szombat)
A Virágos Makóért környezetszépítő verseny díjátadó ünnepségére szombaton
délután került sor a Hagymaházban, amelyen köszöntöttem a megjelenteket és a
díjazottakat.
2015. január 26. (hétfő)
A Kabinet Iroda munkatársaival ütemeztük a hét programjait, kiosztottuk a feladatokat,
kijelöltük a felelősöket és meghatároztuk a határidőket. Meghallgattam az előző időszakról
a beszámolókat.
Vezetőtársaimmal értekeztünk az osztályok munkájáról.
Állampolgársági eskün köszöntöttem honfitársainkat.
A „Csongrád Megyei Egészségellátó Központ Hódmezővásárhely – Makó integrációját
támogató struktúraváltó TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0015 azonósítószámú projekt
ismertetése” lakossági fórumán köszöntöttem az érdeklődőket.
2015. január 27. (kedd)
Rendkívüli testületi ülést vezettem.
A Maros Völgyi Leader Egyesület elnökségi ülésén képviseltem az Önkormányzatot.
Holokauszt Nemzetközi Emléknapja alkalmából a makói zsidó emlékjelnél beszédet
mondtam és helyeztem el a megemlékezés köveit a részvevőkkel.
A

2015. január 28. (szerda)
Délelőtt a Rádió 7 Napraforgó című műsorában arról beszélgettünk, hogy hol tart most
Makó, és milyen fejlesztési tervei vannak.
Délután a polgármesteri fogadóórámon meghallgattam a makói lakosok kéréseit,
panaszait, javaslatait.
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2015. január 29. (csütörtök)
Sajtótájékozatót tartottunk a Rendőrséggel együttműködve a kamerarendszer
működéséről, amelyen a jelenlévők meggyőződhettek arról, hogy a kamerák a
szenyvízcsatorna-hálózat műszaki berendezéseit vigyázzák, s a közbiztonságot is
jelentősen javítják.
2015. január 30. (péntek)
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szegedi Tankerületének vezetőivel
tárgyaltunk aktuális kérdésekről.
Makó Város Önkormányzata beiskolázási tájékoztatóján köszöntöttem az iskolák
képviselőit és a megjelent szülőket.
2015. január 31. (szombat)
Lázár János miniszter úrral, a térség országgyűlési
meghallgattuk a makóiak kérdéseit, problémáit.

képviselőjével

fogadóráján

2015. február 01. (vasárnap)
A Páger Antal-színészdíjat adtam át a Kossuth- és Jászai Mari díjas színművésznőnek,
Udvaros Dorottyának vasárnap délután a Hagymaházban.

Makó, 2015. február 01.
Farkas Éva Erzsébet
polgármester
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