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1/656-1/2015/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. április 15. (szerda) 
 
Polgármesteri fogadóórán alpolgármester úrral meghallgattam a makói lakosok kéréseit, 
panaszait, javaslatait és továbbítottam az illetékes irodavezetőknek intézkedés céljából. 
 
 
2015. április 16. (csütörtök) 
 
Délelőtt a gazdasági program előkészítéséről megbeszélést tartottunk vezető 
kollégáimmal. 
 
Délután Budapesten városunk díszpolgárától,  Kocsis Imrétől Makó város képviseletében 
búcsúztam a Magyar Képzőművészeti Egyetem Epreskertjében.  
 
 
 

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 
FROM THE MAYOR OF MAKÓ 
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2015. április 17. (péntek) 
 
A Makói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, a Návay Lajos Szakképző Iskola, 
a KLIK Makói Tankerülete közös szervezésében „Amikor kitárulnak a lehetőségek” című 
pedagógiai konferemcián köszöntöttem a megjelenteket. 
 
A gazdasági program egyeztető fórumán vettem részt. 
 
 
2015. április 19. (vasárnap) 
 
Este a Szegedi Tudományegyetem Zeneművészeti Kara és Makói Magán Zeneiskola 
egyesített Koncert Fúvószenekara adott koncertet a Hagymaházban, ahol köszöntöttem a 
vendégeket. 
 
 
2015. április 20. (hétfő) 
 
Kabinet iroda értekezleten megterveztük a következő hét feladatait, megharároztuk a 
felelősöket és a határidőket. 
 
Vezetői értekezlet keretében hivatali kollégáimmal megbeszéltük a legfontosabb 
teendőket. 
 
Meghallgattam az intézményvezetők beszámolóját az elmúlt hét eseményeiről és a 
tervezeteket a következő hétre. 
 
 
2015. április 21. (kedd) 
 
A Grant Hotel Glorius  Jótékonysági Bálján felajánlott adományokat adtam át a hatósági 
csoport javaslata alapján kijelölt családoknak. 
 
Képviselői megbeszélésen vettem részt. 
 
 
2015. április 22. (szerda) 
 
Képviselő-testületi ülést vezettem. 
 
Makona Kft. képviselőivel  a Könyvtár  és Kiállító tér terveiről tárgyaltunk.  
 
 
2015. április 23. (csütörtök) 
 
Sajtótájékoztató keretében beszéltünk arról a nagy jelentőségű hírről, hogy a makói 
hosszúgyökér eredetvédettséget kapott.  
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2015. április 24. (péntek) 
 
Az irodavezetőkkel és csoportvezetőkkel áttekintettük a lakossági adatlapokon beérkezett 
kérésekre, panaszokra, bejelentésekre tett intézkedéseket és az érintettek értesítését.  
 
Olasz delegációval tárgyaltunk az innovációs és városfejlesztési iroda, a pénzügyi iroda 
vezetőivel beruházások, fejlesztések lehetőségeiről. 
 
 
2015. április 25. (szombat) 
 
A tánc világnapja alkalmából az Írisz Táncklub gáláján vettem részt és beszédet mondtam. 
 
Baráti Kör szervezésében „Nyugdíjas Klub Találkozón” jelentem meg, ahol  a város és a 
térség nyugdíjasait köszöntöttem. 
 
 
2015. április 27. (hétfő) 
 
Kabinet Iroda dolgozóival munkaértekezleten megterveztük a következő időszak 
legfontosabb feladatait és ütemeztük őket, illetve kijelöltük azok megvalósításának módját 
és   határidejét. 
 
Vezetői értekezleten az irodavezetőkkel és csoportvezetőkkel a heti feladatokat 
ütemeztük. 
 
 
2015. április 28. (kedd) 
 
Délelőtt a rendkívüli képviselő-testületi ülést vezettem. 
 
Este Izrael Állam magyarországi nagykövetének meghívásának tettem eleget és 
képviseltem a várost Izrael Állam függetlanségének 67. évfordulója alkalmából rendezett 
fogadáson. 
 
 
2015. április 29. (szerda) 
 
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 szennyvítisztításának megvalósítására ülésén 
vettem részt. 

Délután a Bogárzói Búcsú rendezvényeiről egyeztettem a szervezőkkel. 
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2015. április 30. (csütörtök) 
 
Délelőtt a Szent István Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium, délután a Juhász 
Gyula Református Gimnázium és Szakképző Iskola ballagási ünnepségén képviseltem az 
Önkormányzatot. 
 
 
2015. május 02. (szombat) 
 
A József Attila Gimnázium meghívására részt vettem az iskola ballagási ünnepségén. 
 
 
2015. május 04. (hétfő) 
 
A heti programokat egyeztettük a Kabinet Iroda dolgozóival.   
 
Vezetői értekezleten megbeszéltük a heti feladatokat, kijelöltük a felelősöket és a 
határidőket meghatároztuk. 
 
Az Önkormányzat által fenntartott intézmények vezetőivel tárgyaltunk az aktuális 
teendőkről. 
 
A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Kulturális és Vizuális Antropológiai 
Intézet docensével tárgyaltunk kutatások ütemezéséről. 
 
 
2015. május 05. (kedd) 
 
Dr. Mihálka György Városi Vegyeskar képviselőjével a városi fellépéseket beszéltük meg. 
 
A Halláscentrum vezetőjével a lakossági szűrések feltételeiről egyeztettünk. 
 
Délután a Konzultációs Testület ülésén vettem részt. 
 
 
2015. május 06. (szerda) 
 
Összapparátusi értekezletet hívtam össze a közelgő városnapi ünnepségsorozat teendőivel 
kapcsolatosan. 
 
Kabinet Iroda tagjaival a hétvégi városi rendezvényünk forgatókönyvét tekintettük át, a 
feladatokat kiosztottuk. 

Egyházak képviselőivel támogatási szerződéseket írtunk alá. 

Délután meghallgattam a makói lakosok panaszait, kérdéseit, javaslatait. 
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2015. május 07. (csütörtök) 
 
Makói Városház Galéria által kiírt „Arcok, kezek” pályázatra érkezett munkákból nyílt 
kiállításon adtam át díjakat. 
 
Országos Mentőszolgálat Dél-alföldi Regionális Mentőszervezet igazgatója látogatott meg 
irodámban és tárgyaltunk együttműködésről. 
 
 
2015. május 08. (péntek) 
 
Reggel ünnepi zászlófelvonással folytatódott  a városnapi rendezvénysorozat, majd az 
ünnepi képviselő-testületi ülést vezettem és köszöntőt mondtam. 
 
Délután Nemzetközi, Helyi Termékvásárt nyitottam meg.  
 
Hagymatikum előtt az Echo TV készített felvételt Makó város idegenformáról, turisztikai 
lehetőségeiről, látványosságairól, melyekről sajtótájékoztatót tartottam a médiának. 
 
 
2015. május 09. (szombat) 
 
Délelőtt kilátogattam a városnapi rendezvényekre.  
 
Délután Igazfalva polgármesterének  és kísérőinek bemutattam Makó látványosságait. 
 
 
2015. május 11. (hétfő) 
 
Kabinet Iroda dolgozóival munkaértekezleten megterveztük a következő időszak 
legfontosabb feladatait és ütemeztük őket, illetve kijelöltük azok megvalósításának módját 
és   határidejét. A Városnapi rendezvényeink tapasztalatairól értekeztünk. 
 
Vezetői értekezleten az irodavezetőkkel és csoportvezetőkkel a heti feladatokat 
ütemeztük. 
 
Intézmények vezetőinek beszámolóját hallgattam meg az elmúlt időszak eseményeiről, 
rendezvényeiről.  
 
 
2015. május 12. (kedd) 
 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Makói Tankerületének képviselőjével és a 
Makói Általános Iskola intézményvezetőjével az „Istók Margit-emlékhét” rendezvényeiről 
tartottunk megbeszélést. 
 
Makó Kistérség Egészségfejlesztési Iroda munkájáról egyeztettünk a szervezet vezetőjével. 
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2015. május 13. (szerda) 
 
Makói Városi Televízióban felvételen vettem részt. 
 
Széchenyi Programiroda vezetőjével tárgyaltam a lehetséges együttműködésről. 
 
Délután lakossági ügyeket hallgattam meg.  
 
 
2015. május 14. (csütörtök) 
 
Makói Motoros Klub vezetőivel egyeztettem programokról, egyéb kérdésekről. 
 
Makó-Rákoson megrendezésre kerülő „Pünkösdi Tanyanap” részleteit hallgattam meg a 
szervezőktől. 
 
Makó-Térségi Víziközmű Kft. végelszámolójával tárgyaltam az iratanyag átadásáról. 
 
 
2015. május 15. (péntek) 
 
Városrész-napok szervezéséről tárgyaltam. 
 
Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola igazgatójával az intézmény használatában 
lévő önkormányzati tulajdonról egyeztettünk. 
 
 
2015. május 16. (szombat) 
 
Makói Roma Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében „Roma Családi Nap” 
rendezvényen vettem részt és adtam át díjakat. 
 
A Makói Újvárosi Klub meghívásának tettem eleget és köszöntöttem a megjelenteket a 
klub 30 éves fennállásának alkalmából.  
 
Esküvői polgári szertartáson két makói jegyespár házasságkötését vezettem le. 
 
 
2015. május 18. (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 irodák munkájáról. 
 
Intézmények vezetőivel vitattunk meg fontos feladatokat. 
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Utcafórumon vettem részt Dr. Sánta Sándor képviselő úrral és Weszelyné Véghseő Henriett 
képviselő asszonnyal választókerületeikben. 
 
 
2015. május 19. (kedd) 
 
Önkormányzati fenntartású cégek és intézmények vezetőivel tárgyaltunk arról, hogy 
megvalósul-e az üzleti terv és milyen eredménnyel számolhatunk. 
 
 
Makó, 2015. május 19. 
  
 
                                                                                             Farkas Éva Erzsébet 
   polgármester 


