MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL
FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

1/162-1/2015/I.
Ea: Varga Erika

Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester
tájékoztatója az előző ülés óta
történt fontosabb tárgyalásokról,
eseményekről.

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Makó
Tisztelt Képviselő-testület!
A fontosabb tárgyalásokról, eseményekről az alábbi tájékoztatást adom:
2014. december 12. (péntek)
A heti munka-feladatokról egyeztettem a hivatal osztály-és csoportvezetőivel.
Hagymás Makó Nyugdíjas Klub karácsonyi ünnepségén vettem részt Farkas Éva Erzsébet
polgármester asszonnyal.
2014. december 14. (vasárnap)
Részt vettem az ünnepi műsoron, ahol a harmadik adventi gyertya meggyújtásra került.
A Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat meghívására Kolinda esten köszöntöttem a
vendégeket.
2014. december 15. (hétfő)
A járdahelyreállítási munkálatokat egyeztettük az Everling Kft. képviselőivel.
Vezetői megbeszélésen vettem részt, ahol az osztály- és csoportvezetők beszámoltak a feladatok
végrehajtásáról.
Este Farkas Éva Erzsébet polgármester asszonnyal köszöntöttük az Újvárosi Nyugdíjas Klub és
a Kertbarátkör karácsonyi ünnepségének résztvevőit.
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2014. december 16. (kedd)
Karácsonyi rendezvényen vettem részt a Makó-Rákos Nyugdíjas Klub, a Nők Klubja és a
Vertántelepi Nyugdíjas Klub meghívására Farkas Éva Erzsébet polgármester asszonnyal.
2014. december 17. (szerda)
Testületi ülésen vettem részt.
„Jó tanulók, jó sportolók karácsonya” rendezvényünkön köszöntöttem a kimagaslóan teljesítő
diákokat.
A Makói Baráti Kör nyugdíjasaival ünnepeltük együtt a közelgő karácsonyt.
2014. december 18. (csütörtök)
A Belügyminisztériumban képviseltem Makó városát a kamerarendszer kiépítése pályázatunkkal
kapcsolatosan.
Délután a Városház Galéria szervezésében a „Karácsonyi Történet” pályázat kiállításán
köszöntőt mondtam és díjakat adtam át a tanulóknak.
2014. december 19. (péntek)
Az Everling Kft. képviselőivel egyeztettünk a járdahelyreállítási program ütemezéséről.
Sajtótájékoztatón vettem részt az Alföldvíz Zrt. képvislőivel, ahol a szennyvízszámlákkal
kapcsolatosan nyilatkoztam.
Gerizdesi Nyugdíjas Klub karácsonyi ünnepségén Farkas Éva Erzsébet polgármester
asszonnyal köszöntöttük a résztvevőket.
2014. december 20. (szombat)
A „Nagycsaládosok karácsonya”
szüleiket.

városi ünnepségen megajándékoztuk a gyermekeket és

A Makói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Karácsonyi Koncertjén vettem részt.
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2014. december 21. (vasárnap)
A város adventi koszorúján meggyújtottuk a negyedik adventi gyertyát.
2014. december 22. (hétfő)
Az ünnepi munkarendet egyeztettük hivatali kollégáimmal.
Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény, Szakiskola,
Diákotthon,Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
gyermekkarácsony ünnepségén vettem részt.
2014. december 29. (hétfő)
Síkosságmentesítés ellenőrzését végeztük el. Állapotfelmérés után meghatároztuk a
hóeltakarítási feladatokat és azok végrehajtásának módját és eszközeit.
2014. december 31. (szerda)
Szilveszteri Futógálán köszöntöttem az indulókat és teljesítettem a távot.
2015. január 01. (csütörtök)
Az Újévi Koncerten vettem részt.
2015. január 03. (szombat)
A Marosmenti Női Kézilabda SE meghívásánek tettem eleget és köszöntöttem a megjelenteket.
2015. január 05. (hétfő)
Kabinet Iroda értekezleten megterveztük a következő hét programjait.
Osztály- és csoportvezetőkkel az aktuális feladatokról egyeztettünk.
Szépkorúak köszöntése keretében 90. életévét betöltő lakosunkat köszönthettem az
Önkormányzat képviselőjeként.
2015. január 06. (kedd)
Hivatali ünnepségen a képviselőkkel, az intézményvezetőkkel, a hivatali kollégákkal és a
közfoglalkoztatottakkal köszöntöttük az újévet.
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2015. január 07. (szerda)
Rendkívüli testületi ülésen vettem részt..
A 2015 évben elsőnek született kistérségi babát látogattam meg Földeákon.
Látogatást tettem az ország idei első újszülöttjénél rákosi otthonukban.
2015. január 08. (csütörtök)
Tram-Train egyeztetésen vettem részt.
2015. január 09. (péntek)
A heti munkáról egyeztettem a hivatal osztály-és csoportvezetőivel.
Tárgyalásokat folytattam a makói baseball sportegyesület létrehozásának terveiről.
A kamerarendszerről tartottunk megbeszélést az érintett kollégákkal.
2015. január 19. (hétfő)
A heti feladatokról értekeztünk a Kabinet Iroda dolgozóival.
Az osztály-és csoportvezetőkkel megterveztük a következő hét feladait, kijelöltük a felelősöket
és a határidőket.
Megbeszélést folytattam a Horgászegyesület képviselőjével.
2015. január 20. (kedd)
A NAV Csongrád Megyei Igazgatóságának képviselőivel tárgyaltunk az üzlethelyiség bérléssel
kapcsolatosan.
A makói Motoros Klub vezetőjével egyeztettem működésükkel kapcsolatos kérdésekről.
2015. január 22. (csütörtök)
A Városház Galéria szervezésében a „SZIGNUM MŰ-TEREM” kiállítást nyitottam meg.
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2015. január 23. (péntek)
A város közvilágításának felújításával kapcsolatos tervekről egyeztettem szakemberekkel.
2015. január 24. (szombat)
A Virágos Makóért verseny díjkiosztó ünnepségén vettem részt.
A Hagymatikumban a fürdő születésnapját ünnepeltük a megjelentekkel.
2015. január 26. (hétfő)
A Kabinet Iroda munkatársai beszámoltak a feladatok végrehajtásáról.
Osztály- és csoportvezetők tájékoztatást adtak a 2015-ös év költségvetéséhez.
2015. január 27. (kedd)
Rendkívüli testületi ülésen vettem részt.
Holokauszt Nemzetközi Emléknapja alkalmából a makói zsidó emlékjelnél helyeztük el a
megemlékezés köveit.
A

2015. január 28. (szerda)
A Makói Gyógyfürdő Kft. felügyelő bizottsági ülésén láttam el tagsági tisztségemből eredő
feladatomat a Hagymatikumban.
Délután a polgármesteri fogadóóra keretében találkoztunk a lakosokkal és meghallgattuk
panaszaikat, javaslataikat és kéréseiket.
2015. január 29. (csütörtök)
Tárgyalásokat folytattam a Rotary Klub képviselőjével makói klub létrehozásáról.
Meghallgattam az egészségkártya program működését, lehetőségeit az érintett cég
képviselőjétől.
Városkártya használatának területeiről tájékozódtam az illetékes cég képviselőjétől.
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2015. január 30. (péntek)
A Makó-Térségi Víziközmű Kft. taggyűlésén vettem részt.
A városi beiskolázási fórumon fogadtuk az iskolák vezetőit és a szülőket.
2015. január 31. (szombat)
Lázár János országgyűlési képviselő úr fogadóráján vettem részt.
2015. február 01. (vasárnap)
A Páger-díj idei kitüntetettjét, Udvaros Dorottyát ünnepeltük a Hagymaházban.

Makó, 2015. február 01.
.
Czirbus Gábor
alpolgármester
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