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Melléklet:

Képviselő-testület!

A képviselő-testület 2014. decemberi ülésén a 465/2014. (XII.17.) MÖKT h. számú határozatával a 
2015. évi munkatervének februári ülése napirendjei sorába vette a  „Tájékoztató a Makó Város 
Önkormányzatának Gazdasági Programja 2014-2019 című polgármesteri program megvalósulásának 
jelenlegi állásáról” tárgyú napirendet.

Makó Város Önkormányzatának Gazdasági Programja 2014-2019 című program tartalmazza a 
polgármesteri programot, mely több fejezetből épül fel. A 2014. október 12. napja óta eltelt 
időszakban az alábbiak valósultak meg:

Azonnal cselekszünk

Ma mindenkinek a biztonság, a kiszámítható jövő megteremtése a legfontosabb. Ebben első helyen 
állnak a munkahelyek. Ha munka van, akkor minden van, ha nincs, semmi sincs. Az a cél, hogy a 
Makói Gazdaságfejlesztési Program elindításával megőrizzük a munkahelyeket, segítsük a kis- és 
közepes vállalkozásokat új munkahelyek létrehozásában, hogy munkát adjunk a makói cégeknek saját 
beruházásaink során. Makón a makóiak dolgozzanak és gyarapodjanak! Ennek első lépéseként a 
makói piacon január 1-jétől eltörlésre került az őstermelők által fizetett helypénz. A kedvezmény 
igénybevételéhez csupán az kell, hogy az árusítani kívánó legalább 3 éve regisztrált őstermelő legyen, 
azaz rendelkezzék őstermelői igazolvánnyal, az abban feltüntetett termékeket kell árusítania, s makói 
állandó bejelentett lakcímmel kell rendelkeznie. Az előzetes kalkulációk alapján így mintegy 4-5 millió 
forint marad a helyi őstermelők zsebében.

Új Korszak a fiatalokért is

Éppen itt az ideje, hogy városunk képes legyen megtartani, vagy visszahozni fiataljait. Változtatnunk 
kell a jelenlegi helyzeten, mert a makói „örökség” rajtuk, vagyis gyermekeinken, unokáinkon múlik. 
Számítunk rájuk! Makó biztos jövőt, otthont és megélhetést, komoly és kiszámítható perspektívát 
akar nyújtani a makói fiataloknak. Ezért emeltük fel a babakötvény január 1-jétől 45 ezer forintról 
100 ezer forintra emelkedik, mert minden gyermek gazdagítja városunkat.

Hála és Köszönet
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Az új korszak azt jelenti, hogy gondoskodunk az időseinkről: olyan kedvezmények illetik majd meg 
őket, amely csak nekik jár. Az a cél, hogy olyan programot indítsak, amellyel számos kedvezményt 
tudnak érvényesíteni a mindennapokban: olcsóbban vásárolhatnak és juthatnak hozzá a városi 
szolgáltatásokhoz. Így karácsonykor minden 70 év feletti kapott 5000 forintos Erzsébet utalványt, 
hogy kiszámíthatóbbak legyenek az ünnepnapok. 

A városháza szolgálja a makóiakat

A hivatalt elérhetőbbé és rugalmasabbá kell tennünk, hogy a makóiaknak ne kelljen időt és energiát 
pazarolniuk hivatalos ügyeik intézésekor, hogy ne kiszolgáltatottnak, hanem kiszolgáltnak érezzék 
magukat. Ennek érdekében a Járási Hivatalt beköltöztettük a Városháza épületébe, hogy az állami és 
önkormányzati szolgáltatások egy helyen intézhetőek legyenek.

Városi Rezsicsökkentés

Olyan önkormányzatot kívánunk városunkban, amely az eltúlzott adók és helyi díjak helyett a 
makóiaknak adni tud és támogatni képes a polgárait, olyan önkormányzatot szeretnénk, amely a 
makóiak igényeiből indul ki és biztosítja a feltételeket a polgárok mindennapi boldogulásához. Ennek 
érdekében már ősztől többlépcsős városi rezsicsökkentésbe kezdtünk. Így sikerült a mezőőri 
járulékot 50%-al csökkenteni, ezután a mezőőri járulék összege 365,- Ft/ha/év, kiskertek esetében 
730,-Ft/ha/év, de minimum 305, -Ft/év/földterület összegre változott.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem fenti tájékoztatóm elfogadását.

Makó, 2015. január 22. Farkas Éva Erzsébet
polgármester
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