JEGYZŐKÖNYV
Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2011. február hó 15. napján, a városháza I.
emeleti nagytanácskozó termében megtartott 3. – rendes – ülés jegyzőkönyve.
Jelen vannak: Dr. Buzás Péter polgármester, Baranyi Sándor, Gál Sándor, Gáspár Sándor, Kiss
Imréné, Kovács Sándor, Marosvári Attila, Márton Imre, Molnár László, Dr. Sánta Sándor,
Dr. Siket István és Toldi János települési képviselők.
Jelen van továbbá: Dr. Bánfi Margit jegyző, Fejes István tű. alezredes, tűzoltóparancsnok,
Makó Városi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság, Mátó Erzsébet könyvtárigazgató, József
Attila Városi Könyvtár, Takács Ildikó, az Újvárosi Óvoda képviseletében, Almási Pál igazgató,
Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet.

Dr. Buzás Péter polgármester: Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Testület! Kedves

Makóiak! Őszinte tisztelettel köszöntöm Önöket Makó Város Önkormányzata nevében. Én
szerintem nagyon szép szokás az a testület életében, hogy egy-egy ilyen ülés előtt azokat, akiket
munkájuk elismeréseként valamilyen kitüntetésben részesítenek, azokat mi is szóba szoktuk
hozni. Most egy ilyen alkalomra kerül sor, kérem figyeljük, hogy mire is gondoltam.

Bemondó: Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Képviselő-testület, Kedves Vendégeink! Almási

Pál, a Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet
igazgatója ebben az évben Genius Apáczai Diploma Díjat kapott. A szakma igen rangosnak
számító elismerésére az a pedagógus terjeszthető fel, aki legalább 20 éves szakmai gyakorlattal
rendelkezik. Megkérem igazgató urat és kísérőjét, fáradjanak ki, fogadják szeretettel a képviselőtestület ajándékát.
(Taps)
(Ajándék átadása)

Bemondó: Almási Pál, vagy, ahogy a legtöbben ismerik Makón: Paja a matematika-fizika
tantárgyakat tanítja a makói általános iskolában nagy szakmai felkészültséggel. Színesen,
érdekesen, kísérletezve vezeti rá a tanulókat a természettudományok szeretetére. Óráit a biztos
szakmai tudás, a felkészültség, az igényesség mellett a tanulók részéről megnyilvánuló
érdeklődés, motiváltság jellemzi. Munkáját szolgálatnak tekinti és mindig személyes
példamutatással jár elől. Nagyfokú emberség és empátia jellemzi, mindig bátorítja, segíti,
motiválja tanítványait. Paja vezetőnek mindig következetes, igazságos. Kollegái tisztelik emberi
kvalitásaiért, szakmai felkészültségéért, kérik és elfogadják véleményét. 2007-ben 6 városi iskola
együttműködését; közös irányítás alá helyezését szervezte meg. Napjainkban a közoktatás
irányítási átalakulások után 6 tagintézmény, egy alapfokú művészetoktatási intézmény és egy
logopédiai intézet tartozik az általa irányított intézményhez. Munkáját óriási lendülettel,
munkabírással, felelősséggel végzi, igazgató társai számíthatnak emberi és szakmai támogatására,
irányítására. Tisztelt Képviselő-testület, Polgármester Úr! Jegyző Asszony! Kedves Vendégeink!
Az elismerések átadása után folytatódik Makó Város Önkormányzati Képviselő-testületének
rendes ülése. Megkérem Polgármester Urat, hogy fáradjon vissza a pulpitushoz!
(Taps)
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Dr. Buzás Péter polgármester: Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Képviselő-testület! Az

ünnepi percek után javaslom, Makó Város Önkormányzata kezdje el a soros testületi ülését.

Tisztelt Testület! A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a 12 települési képviselő közül jelen
van 12 fő. A megjelenési arány 100%-os. A megjelenés alapján megállapítom, hogy ülésünk
határozatképes, azt megnyitom.
A Szervezeti és Működési Szabályzat 21. § (1) bekezdés c) pontja alapján felkérem Kiss Imréné
és Kovács Sándor települési képviselőket mai ülésünk jegyzőkönyvének hitelesítésére.
Megkérdezem képviselőtársaimat, hogy elvállalják-e?
Kiss Imréné és Kovács Sándor a feladatot vállalják.
Megállapítom, hogy mai ülésünk jegyzőkönyvének hitelesítői Kiss Imréné és Kovács Sándor
települési képviselők.

Dr. Buzás Péter polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! Javaslatot teszek mai ülésünk

napirendjére. Az ülés napirendjeként a meghívóban közölteket javaslom megállapítani azzal,
hogy sürgősséggel vegyük fel a nyílt ülési előterjesztések közé 26/A Tulajdonosi hozzájárulás
megadása a Kábel-Team Kft. részére, 26/B sz. Tulajdonosi hozzájárulás megadása belterületi
csapadékvíz-csatorna rekonstrukciójához (3. ütem), 26/C sz. Tulajdonosi hozzájárulás
megadása Barta László részére kéményszerkezet elhelyezéséhez tárgyú előterjesztéseket. A zárt
ülési előterjesztések közé javaslom, hogy 38. sz. vegyük fel Németh Balázs lakásügyét. Ezek az
előterjesztések az ülés előtt kiosztásra kerültek. Ezen túl kiosztásra került még a 34. sz.
előterjesztés mellékletét képező átnézeti térkép. Továbbá a költségvetési rendelet előtt kell
elfogadnunk, - tekintettel arra, hogy a döntések, pénzügyi vonzata már a költségvetési
rendeletben kell, hogy szerepeljen a 8. sz. előterjesztés, mely a Környezetvédelmi Alap
létrehozása, 12. sz. Városüzemeltetési feladatok átszervezése, 13. sz. Az ENI által nyújtott
szolgáltatások módosítása, 15. sz. Makó Város Önkormányzati Tűzoltóság létszámcsökkentése,
17. sz. DAREH által KEOP 1.1.1. kiírásra benyújtott pályázathoz önerő biztosítása tárgyú
előterjesztéseket. Ez azt jelenti, hogy tárgyalási sorrendként úgy terjesztem most elő, hogy
ezeket az előterjesztéseket a főnapirendjeink előtt, tehát a költségvetés megtárgyalása előtt
tárgyaljuk meg azért, mert ezek a döntések, amik ebben vannak, ezek már a költségvetési
rendeletünkbe beépítésre kerülnek. Tehát ez a tárgyalás menetére vonatkozó javaslatom.
Megkérdezem, hogy van-e valakinek a napirendhez kötődően javaslata. Gál Sándor úr kér szót,
tessék parancsolni képviselő úr, tiéd a szó.

Gál Sándor, mezőgazdasági tanácsnok, települési képviselő: Polgármester Úr!
Képviselőtársaim! 2-es napirendet nem találom sehol az anyagban.

Dr. Buzás Péter polgármester: Mi se.
Gál Sándor, mezőgazdasági tanácsnok, települési képviselő: Ezt kérdezném, hogy ennek
mi az oka. Van itt egy tájékoztató csak ezek szerint nem érkezett meg az anyag.

Dr. Buzás Péter polgármester: A válaszom a következő. Azt hiszem Sánta képviselő úrnak

volt a javaslata, hogy a munkatervünkbe kerüljön be, a makói kórház beszámolója a gyógyítóápoló munkájáról, és ezt betettük mára, mi úgy, ahogy ezt megszavaztuk, munkatervünkben
szerepel. Mi kiértesítettük a kórházat, ahogy illik, írásban megkértük igazgató urat, hogy időben
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szíveskedjék elküldeni hozzánk a kórház gyógyító munkája jelenéről és jövőképéről szóló
előterjesztését. Igazgató úrtól mindig nagyon alapos előterjesztéseket szoktunk kapni, helyette
most ezt a levelet kaptuk, hogy ő január 18-án elkészítette a makói kórház jelenéről, jövőjéről
szóló tájékoztatóját. Azt, mivel van neki egy fenntartója, ez a megyei önkormányzat,
felterjesztette jóváhagyásra, a szolgálati út betartásával és a levél elküldésének időpontjáig
tudtommal máig nem kapott a fenntartótól erre se igen, se nem választ. A fenntartó jóváhagyása
nélkül nem merte nekünk elküldeni az anyagot, így Makó Város Önkormányzata most nincs
abban a helyzetben, hogy ezt a napirendet megtárgyalhassa. Mikor odakerülünk, akkor arra
gondoltam javaslatot tenni, hogy ezt vegyük tudomásul, nem tehetünk mást és a következő
testületi ülésre kíséreljük meg ismét ezt a napirendet elkérni az igazgató úrtól, hátha egyszer csak
a fenntartó megye jóváhagyását adja ahhoz, hogy minket Makót tájékoztathassa a kórház
igazgatója a lakosság érdekében végzett gyógyító munkájáról. Tehát ezért nincs az anyag itt. Jó,
egyelőre marad így és a napirendnél meg tudjuk vitatni, hogy mi igen, mi nem. Más van-e? Dr.
Sánta Sándor. Most napirend jóváhagyás stádiumában vagyunk, talán, ha ügyrendid van, azt
mondd el. Én azt javaslom, hogyha nem ügyrendi, akkor a 2-es napirendnél mondd el, majd
amikor ezt tárgyaljuk. Jó? Köszönöm szépen. Van-e más észrevétele bárkinek a napirendünkkel
kapcsolatban? Ha nincs, akkor kérem szavazzunk.

A képviselő-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozza:
23/2011. (II.15.) MÖKT h.
Tárgy: A képviselő-testület 2011. február 15-i ülésének napirendje.
HATÁROZAT
Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete február 15-i ülésének napirendjét – az
elhangzott kiegészítést is figyelembe véve – az alábbiak szerint határozza meg:
1. Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról
Előadó: Dr. Buzás Péter polgármester
2. Tájékoztató a Dr. Diósszilágyi Sámuel Kórház-Rendelőintézet betegellátási
tevékenységéről, különös figyelemmel a szakrendelés előjegyzési idejének
csökkentésére
Előadó: Dr. Baráth Lajos, a Dr. Diósszilágyi Sámuel Kórház-Rendelőintézet
főigazgatója
3. Rendelet-tervezet Makó Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről
Előadó: Dr. Buzás Péter polgármester
4. Beszámoló a helyben központosított (köz)beszerzési rendszer működéséről
Előadó: Dr. Buzás Péter polgármester
Dr. Siket István, az Ügyrendi, Pénzügyi, Közbeszerzési és Tulajdonosi
Bizottság elnöke
5. Előterjesztések, rendelettervezetek
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6. Interpellációk, kérdések
7. Zárt ülési előterjesztések
8. Egyebek
Erről értesítést kap:
- Makó város polgármestere
- Makó város jegyzője

Dr. Buzás Péter polgármester: Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Javaslom, hogy kezdjük meg a
napirendek tárgyalását.

1. napirend
Dr. Buzás Péter polgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb
tárgyalásokról

Dr. Buzás Péter polgármester: Polgármesteri tájékoztató kiemelt témái közt én a fürdőről, a

belvízről, diákönkormányzatról és a Páger-díjról szeretnék külön szót váltani. A fürdőhöz
kötődő napirendeknél itt van Kovacsics Imre munkatársával együtt, akit szeretettel köszöntök
és el kell mondanom azt, hogy hosszú ideje vártunk erre az alkalomra, a mai újság meg is írta,
hogy hál’ Istennek elmondhatjuk azt, hogy a fürdő elleni szabálytalansági vizsgálatot lezárták és
a fürdő építkezése tovább folyhat. A támogatási szerződés módosítását aláírtuk és magát a
szabálytalansági eljárást pedig a szabálytalanság megállapítása nélkül zárta le a hatóság. Ily
módon nincsen semmi szankciója a dolognak, egyszerűen csak arról van szó, hogy a kampányt
követően október 10-től, 18-tól január végéig, február közepéig, végéig, mire a pénz
megérkezik, folyt egy polémia arról, hogy most akkor ez a fürdő beruházás szabályos, nem
szabályos. Ehhez én rövid kommentárként annyit tennék csak és semmi többet, hogy én nekem
kezdettől fogva mérhetetlen fontos volt a fürdőnek az építése. Mondtam már többször, hogy 16
évig kollegáimmal, itt a képviselő-testület tagjainak döntő többségével, Marosvári Attila
alpolgármester kollegámmal, Molnár Lászlóval, Baranyi Sándorral, Gáspár Sándorral, Kiss
Imrénével sokszor megkaptuk azt, hogy mit teszünk munkahelyteremtés érdekében. Sokszor
nekifutottunk, tanulmányt készíttettünk és végül is úgy döntöttünk, hogyha mindenki azt írja,
hogy nekünk a termál klaszter részeként a makói gyógyiszapra alapozva egy fürdő beruházás
megvalósítása az, amivel munkahelyet tudunk teremteni, hát elindultunk ebbe az irányba.
Sokszor elmondtam ezt, hál’ Istennek sikerült megnyerni a pályázatot. Igen, az igaz, hogy egy jó
pályázathoz, szakmailag kellően megalapozott pályázathoz szükség volt arra a lobbi erőre, ami
nekem a döntéshozatal során akkor megvolt és ez a pályázat nyert. A kampányban téma lett az,
hogy ez a pályázat, ennek az az eleme, hogy az önkormányzat a tagi kölcsönt szabálytalanul,
többlettámogatás gyanújával adja a Fürdőfejlesztő Kft-nek. Emiatt először csak szóban
mondták, hogy ezzel baj van, később a választások után ezt le is írták írásban. Utána az történt,
hogy hál’ Istennek ahogy ez elrendelésre került választások után október 10-én, mi megkaptuk
18-án. November 8-án már meg is született Budapesten az Irányító Hatóságnál az a pénzügyi
konstrukció, amelyiknek a mentén ennek még a gyanúja se vetődik fel. Akkor is elmondtam,
most is elmondom, hogy szerintem a régi konstrukció is jó volt, azt is profi szakemberek
csinálták és megmondom őszintén, hogy szerintem a mostani konstrukció is jó. Hogy mindenki
egy picit értse, muszáj szemléletesen elmondanom, hogy itt van Makó Város Önkormányzata,
itt van a Fürdőfejlesztő Kft., itt meg van a fürdő üzemeltető kft. Ez a fürdő üzemeltető a régi
Pőczéné féle intézmény csak most kft. A Fürdőfejlesztő Kft-nek a vezetője Vékonyné Bakó
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Alíz ott ül a sorokban, azért találtuk ki ezt, hogy ne a város legyen a beruházó, hanem egy
önálló vagyonelemnek legyen vagyongazdálkodási cége a Fürdőfejlesztő Kft. és hát itt a város
önkormányzata. Ez a 3, a város, a fürdőfejlesztő és fürdő üzemeltető így egy vonalon
konzorciumot alkotott. Ennek ma jogi neve polgárjogi társaság. Mi együtt írtuk alá a támogatási
szerződést. Tehát a fürdőüzemeltető nevében a Kovacsics Imre, a Vékonyné Bakó Alíz a
Fürdőfejlesztő Kft. nevében és én a város nevében. Mágori Józsefné ott a sorokban ülve ezt
várostörténeti pillanatnak nevezte, a fürdő támogatási szerződés aláírását. Amikor ezt aláírtuk és
elkezdtük ezt a munkát, akkor ezt a pénzt mi kamatmentes kölcsön formájában adtuk a saját
cégünknek. Most az új konstrukcióban az a javaslat, hogy ne a saját cégünk legyen a fejlesztés
alanya, hanem vegye vissza a város nevére a beruházást. Tehát nem a Vékonyné Bakó Alíz féle
Fürdőfejlesztő Kft. lesz a gazdája a beruházás lebonyolításnak, hanem a város. Visszavesszük a
nevünkre, visszaíratjuk a szerződést. De a konzorcium vezetője eddig is a Vékonyné Bakó Alíz
volt és a szakma igénye szerint most is a Fürdőfejlesztő Kft., tehát a Vékonyné Bakó Alíz a
konzorcium vezető, csak most már mi állítjuk ki a számlát, mi fizetjük, stb. Nem adhattunk
pénzt a saját cégünknek kamatmentes kölcsönben, mert ez többlettámogatás. Mi saját magunk
annyi pénzt teszünk bele ingyen a fürdőbe, amennyit akarunk. Ez már nem többlettámogatás.
Erre mondom én azt, hogy én ezt nem értem. De nem az a fontos, hogy én értsem, és nem az a
fontos, hogy nekem legyen igazam, az a fontos, hogy végre megkaptuk a zöld utat, támogatási
szerződés aláírva és én bárkivel együttműködök annak érdekében, hogy ez a fürdő megépüljön,
hangsúlyozom bárkivel, nem mondom ki, hogy kivel, bárkivel. Megmondom őszintén, nekem
az a fontos, hogy a fürdő továbbépülhessen, hál’ Istennek tovább épülhet. Én ennek nagyon
örülök és szerintem ennek nagyon örül Makovecz Imre is, aki megtervezte, örül a KEVIÉP, aki
a kivitelező és meggyőződésem szerint nagyon sokan makóiak is. Legutolsó szavazás alkalmával
a testület tagjai még jobbról is azt mondták, hogy Isten áldását kérik erre a beruházásra, bízzunk
benne, hogy nemcsak a beruházásra, a működésre is meglesz a teremtőnek ez az áldása. Egy a
lényeg tehát, hogy hál’ Istennek tovább folytathatjuk a beruházást. Támogatási szerződést
aláírtuk, szabálytalansági vizsgálat szabálytalanság tényének megállapítása nélkül zárult, mert
elfogadtuk ezt a másik konstrukciót, így történt, elfogadtuk és most már nemsoká küldjük
befele a szerződést, mert már most a szerződésmódosítás felülvizsgálata is rendben van. Tehát
most már küldjük befele a módosított számlákat és nemsokára jön a kivitelezőnek a pénz. Tehát
a fürdő ügye úgy tűnik, hogy helyrekerült, folytathatjuk tovább. Örülök neki. Köszönöm szépen
mindenkinek, akit illet. Következő témám, amiről beszélni szeretnék a belvíz. A belvíz az sajnos
itt van a nyakunkon nem kis dologról van szó. Megint tartottunk egy védelmi bizottsági ülést.
Ezt a védelmi bizottsági ülést is úgy hívtam össze, ahogy az ilyen témákat szoktam. Egyeztettem
időpontot Mágori Józsefné képviselő asszonnyal és arra az időpontra hívtam össze a védelmi
bizottság ülését, amikorra Mágori Józsefné képviselő asszony is jelen tudott lenni. Itt
kitárgyaltuk, kiértékeltük a jelenlegi helyzetet, itt volt az ATIVIZIG-nek az igazgatója egy
nagyon korrekt tájékoztatást kaptunk tőle, itt volt a Tisza-Marosszögének az igazgatója, ő tőle is
kaptunk egy tájékoztatást. Ott volt a mezőgazdasági tanácsnokunk, aki előtte a kollegáktól most
függetlenül, később a kollegákkal együtt fogja szemrevételezni az ilyen dolgokat. Kitárgyaltuk az
ügyet és megbeszéltük azt, hogy kinek, mi a dolga. A képviselő asszony is felajánlotta segítségét.
Úgy, ahogy eddig tettük, most is a védelmi bizottság egyrészt felhívta a figyelmét a községi
polgármestereknek, hogy mindenki a saját hatáskörében tegye meg azt, amit tud. Én a
kollegáimtól ugyanezt kértem, hogy mi itt a saját hatáskörünkben eljárva, amit tudunk a
nagyobb belvíz megelőzése érdekében azt lépjük meg. Ezen túl megkértük Mágori Józsefné
képviselő asszonyt, hogy mind a külterület belvízmentesítése, mind pedig a belterület
belvízmentesítése ügyében képviselői tekintélyének a latba vetésével segítse elő, hogy a
belvízhelyzet minél kisebb gondokat okozzon Makón. Külön felhívtuk határozatban képviselő
asszony figyelmét, hogy előadódhat egy nagyobb belvízhullám esetében, mint ami most várható,
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hogy olyan magánházakban is keletkeznek károk, akinek nincs biztosítása és most már tudjuk,
hogy belvíz ellen a biztosítás például nem is érvényes. Tehát olyan embereknek, akinek
életveszélyessé válik a háza, akkor ezt ugyanúgy tekintsük vis maior helyzetnek és a Magyar
Köztársaság Kormánya segítségét kérjük ennek a megoldásához. Arról van szó, hogy
valamekkora belvízhelyzet kezelésére a város anyagi ereje is elég, de a szivattyúzás, csatorna
karbantartás, valahova egy rövidebb átkötő csatorna megépítése erre van nekünk elég erőnk. De
az, hogyha itt 5-ösével, 10-sével dőlnek össze a házak, mint a júniusi árvízkár, vagy vihar
kapcsán, arra a városnak nincs megfelelő ereje. Megbeszéltük azt, hogy a régi ’98-2002-es Fidesz
kormány idején is volt egyszer alkalom a tiszai árvíz idején, hogy egyedi kormánydöntéssel
kártalanították, segítséget adtak azoknak, akiknek összedőlt a háza és a Medgyessy-kormány
idején alapítványon keresztüli támogatásra is volt már egyszer erre példa. Igen, a mai magyar
költségvetésben erre nincsen forrás, ehhez képviselői, kormányzati lobbi szükséges, hogyha
nagy baj van, akkor ebbe tudjon a képviselő asszony segíteni. Megígérte ezt, a megyei védelmi
bizottsági ülésen előterjesztettük, sokan mások is szóvá tették, Mórahalom, stb. elég sokan
mondták, ezt a szakma is szóvá tette, vízmű is szóbahozta ezt a problémát. Tehát én úgy
gondolom, hogy mindazokat a lépéseket, ami most részünkről megtehető belvíz ügyben
megléptük. Következő ügy, amiről szeretnék pár mondatot mondani, hogy a márciusi testületi
ülésünkre kerül be az önkormányzat programja. Sok mindenkitől kértünk véleményt ehhez a
programhoz, hál’ Istennek kapunk is. Sokan visszahívnak, hogy örülnek, hogy kíváncsiak
vagyunk a véleményre és amit tudunk, mindenképpen a javaslatokat behozzuk vagy beépítve
vagy behozzuk úgy, hogy hát ezt most nem tudjuk beépíteni, de meg fogjuk köszönni ezeket a
javaslatokat, már most megköszönöm előre is. Arról van szó, a mostani ciklusnak szerintem a
ciklusprogramja az a fiatalok helyben tartása címszóval, mottóval lesz elfogadva és ilyen ok
miatt nekem különösen fontos a fiatalokkal való együttműködés. Hál’ Istennek sok év után a
diákönkormányzattal egy nagyon operatív, gyümölcsöző együttműködésünk van. Egy kis pénzt
tettünk mi is bele, munkát tettek ők bele, remekül működik az alkohol-, káros
szenvedélymentes klub, nagyon látogatott, nagyon sok klubtag van már. Nagyon jó a klub
hajtóereje, az a fiatal, aki viszi ezt a szórakozóhelyet. Beszálltak a fiatalok a Mikulásgyárba,
felkarolták az extrémsportpálya ügyét, rendezvényeket szerveznek. Nemcsak jönnek tartani a
markukat pénzért, 2 nyertes pályázatuk van, nem akármekkorák, 180-200 ezer Ft-okat nyernek
egy-egy ilyen rendezvényre. Most is van egy ilyen siker. Úgyhogy én megmondom őszintén,
hogy diákpolgármester kolleganőmnek, a diákönkormányzatnak gratulálva megköszönöm azt az
együttműködést, aminek az eredményeként 16 év után először tudom elmondani, hogy igazán
pezsgővé vált a diákönkormányzat és a nagy önkormányzat közötti kapcsolat. Ebben az ügyben
külön megköszönöm jegyző asszony érzékenységét, mert jegyző asszonynak különösen
érzékeny lelke van ehhez a dologhoz. Nekem nagyon sokat segített abban, hogy a fiatalokkal jól
sikerüljön szót érteni és szerintem az, hogy most itt tartunk az neki is köszönhető. Köszönöm
szépen jegyző asszony. Következő téma a Páger-díj. Van egy-két vélemény, aki olyan
eklektikusan áll ehhez a dologhoz, a Páger-díjhoz. Én megmondom őszintén, hogy egészen
addig, amíg össze nem állt a fejemben, hogy körülbelül mit mondok a Rudolf Péternek, még
akkor is olyan ambivalens volt bennem a dolog, de amikor felmentem a színpadra már tudtam,
hogy nem lesz ezzel gond. Teltház volt, táblás ház volt, ültek a lépcsőkön is. Most mondom
kedves Bálint Márta, hogy volt aki szóvá tette, nem bántóan, hanem, hogy jelezzem neked és
még eddig nem sikerült, hogy az üveg mögött aki kint ül, semmit nem hall, valami hangosítást
kívülre oldjunk már meg, mert az nagyszerű, hogy az üvegen keresztül látják, hogy mi történik a
színpadon, de ilyen némafilmet kapnak. Egy a lényeg, hogy az üveg mögül nézték, ennek inkább
ez a hozadéka, nem az, hogy ott most még nincs hangosítás, majd lesz, ebben biztos vagyok,
ezek után pláne, de gyakorlatilag táblás ház volt, és én úgy hiszem, az egy ünnepnap a városban
és szinte biztos vagyok abban, hogy Makón a fürdővárosban ez a hétvége egy olyan alkalom
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lesz, amikor a fürdő is tele lesz, holtbiztos, mert akkor idejönnek, fürdővendég, egy kis panzió,
Páger-nap, megint visszamennek a fürdőbe, ráadásul jó időpontban van, mert délelőtt 11 órakor
van, utána még elmennek fürdeni. Én szerintem, a mostani alkalom is valami szuper volt. Én
láttam Rudolf Pétert, sokat nem, de ismertem, láttam, de hogy amilyen előadást ott produkált, le
a kalappal. Tehát gazdagabbak vagyunk szerintem ezzel a Páger-díjjal, egy picivel megélhetőbb
ez a város. Tisztelt Testület! Hölgyeim és Uraim! Én szóbeli kiegészítésként a polgármesteri
tájékoztatóhoz ennyit szerettem volna mondani. Tessék parancsolni, kérdése kinek van az
ügyhöz?
Kérdés nem hangzott el.

Dr. Buzás Péter polgármester: Véleménye kinek van a polgármesteri tájékoztatóval

kapcsolatban?

Vélemény nem hangzott el.

Dr. Buzás Péter polgármester: Megszavazhatjuk? Kérem szavazzunk.
A képviselő-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozza:
24/2011. (II.15.) MÖKT h.
Tárgy: Dr. Buzás Péter polgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb
tárgyalásokról.
HATÁROZAT
Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Dr. Buzás Péter polgármester tájékoztatóját az
előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról megtárgyalta és azt az elhangzott
kiegészítésesekkel együtt elfogadja.
Erről értesítést kap:
- Makó város polgármestere
- Makó város jegyzője
Marosvári Attila alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb
tárgyalásokról

Dr. Buzás Péter polgármester: Kérdezem, hogy van-e kérdése valakinek? Márton Imre

parancsolj.

Márton Imre civil kapcsolatok tanácsnoka, települési képviselő: Tisztelt Képviselő-

testület! Polgármester Úr! Alpolgármester Úr! Olvastam a tájékoztatódban, hogy a Királyhegyesi
út felújításával kapcsolatban folytattál tárgyalásokat. Erről néhány mondatot tudnál-e mondani?
Köszönöm szépen.

Dr. Buzás Péter polgármester: Kovács Sándor parancsolj.
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Kovács Sándor települési képviselő: Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! Az

iránt szeretnék alpolgármester úrtól érdeklődni, illetve azt szeretném kérni tőle, hogy néhány
mondatban, ha bővebben tudna tájékoztatni azokról a befektetni szándékozó vállalkozásokról,
akikről több helyen tesz említést, több időpontban. Köszönöm.

Dr. Buzás Péter polgármester: Van-e még kérdés az alpolgármester kollegámhoz? Dr. Sánta

Sándor parancsolj.

Dr. Sánta Sándor települési képviselő, az Oktatási, Művelődési, Szociális és
Egészségügyi Bizottság elnöke: Tartalmazza alpolgármester úrnak a tájékoztatója azt, hogy a
40 főt számláló közmunka kapcsán folytatott tárgyalást, hogy azok meglévő pályázatokkal
kapcsolatosan lesznek majd felhasználva. Úgy emlékszem belvíz van ott megemlítve vagy
konkrétabban mi van e mögött. Köszönöm szépen.

Dr. Buzás Péter polgármester: Köszönöm szépen. Van-e még kérdés az alpolgármester
kollegámhoz? Nincs. Alpolgármester úré a szó.
Marosvári Attila alpolgármester: Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselő-testület! Márton
Imre képviselő úrnak annyit tudok mondani, hogy folyamatban van a Királyhegyesi út teljes
felújítása egy pályázat útján, amit a Dél-Alföldi Regionális Operatív Program kiemelt
programjaiból nyertünk meg a Magyar Közúttal közösen. A közbeszerzési eljárás előkészületei
folynak, bízom benne, hogy idén ez a program meg fog tudni valósulni. Ez azt jelenti, hogy
innen a belvárostól végig, az ipari parkon is túlnyúlva a Királyhegyesi út új burkolatot kap és
ami nekünk nagyon jó hír, hogy ezen a területen, ahol a vasút és az ipari parki, tehát az elkerülő
út szakasz van, ami egy nagyon rossz állapotú útalappal rendelkező terület, most is aknák
találhatók ott, ott útalap cserét is végre fognak hajtani. Tehát megnyugtató módon meg fog
oldódni ennek az útnak a problémája úgy, hogy a belváros felől az ipari parkba érkező
munkavállalók normális, kulturált körülmények között fognak oda kimenni. Én bízom benne,
hogy ez a program az idén, még egyszer mondom meg is fog valósulni, de nem a mi
projektünk, hanem a Magyar Közút bonyolítja ezt a pályázatot. Székely Tamás igazgató úrral
többek között erről a programról is beszélgettünk. Kovács Sándor képviselő úrnak annyit tudok
most mondani, hogy nem szívesen beszélnék nyilvános ülésen ezekről a tárgyalásokról. Több
párhuzamos kisebb beruházás előkészületei zajlanak, nincs felhatalmazásom a potenciális
befektetőktől a tekintetben, hogy nyilvános ülésen erről beszéljek. Természetesen zárt ülésen,
ha szükséges, egy-két információt megadok, de az se lesz teljes körű. Ezek az információk
éppen a tárgyalások okán akkor lesznek publikusak a képviselő-testület tagjai előtt is és majd a
város lakói előtt is, amikor ehhez az idő elérkezik és az adásvételi szerződések olyan állapotba
kerülnek, hogy erről kell és szükséges is lesz, hogy beszéljünk. Dr. Sánta Sándor képviselő úr
arra utal, hogy a jelenlegi kormány közmunkaprogramjában egy speciális programot indítanak el
ár- és belvízvédekezés kapcsán. Ebben a Tisza-Marosszögi Vízgazdálkodási Társulat is
pályázhatott közmunkásokra. A TIMA úgy döntött, hogy összesen a teljes területén, amihez
Vásárhely és Makó külterületének nagyobb része is odatartozik egy 200 fős
közmunkaprogramot indít el és ebbe a 200 fős közmunkaprogramba 30 makói
munkavállalónak a foglalkoztatására nyílik lehetőség. Erről egyébként a képviselő-testület
emlékezetem szerint a finanszírozási döntést már meg is hozta, ami azt jelenti, hogy mi ennek a
pályázathoz szükséges önerőnek az 5%-át fogjuk biztosítani és ebből az 5%-ból ez a 30
munkavállaló 11 hónapon keresztül munkát fog kapni, 90%-át a magyar állam biztosítja és a
hiányzó 5%-ot a TIMA fogja önerőként belerakni. Ezért 40 fő ez a 30 fő, mert ez a szám
változni fog, ugye éves program, 11 hónap, de még nem indult el a közmunka. Mivel egy
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kontingens van, emiatt az idővel való kihasználás miatt magasabb foglalkoztatást is lehetővé
tesz, mivel januárban és február közepéig még nem történt ilyen típusú munkavégzés. És arra is
figyelni kell majd, hogy amikor itt majd jó idő van, akkor nagyobb számban fognak tudni
dolgozni ezek az emberek. Tehát nyáron vélhetően 70-80 ember is fog tudni ebből a keretből
dolgozni a makói területen. Nagyon fontosnak tartom elmondani, hogy a megállapodás alapján
nemcsak külterületen, hanem a belterületen is fognak csatorna-felújítási munkákat végezni.
Megállapodást kötöttünk a TIMA-val a tekintetben, hogy hogyan priorizáljuk az elvégzendő
munkákat és nyilván a város érdeke az, hogy belülről kifele újuljanak meg ezek a csatornák.
Döntően ezek kézimunkát jelentenek, de ha szükséges gépi munka, akkor ezt a TIMA mellé
fogja rakni. Lesz egy speciális művezető, aki itt ezzel a munkával fog foglalkozni és nyilván az
önkormányzat is, mivel kicsi pénzzel ugyan, de beleszálltunk ebbe a programba, ellenőrizni
fogjuk ennek a munkának a kivitelezését. Annak a reményében indítottuk el ezt a programot,
hogy az elkövetkező évek során nagyon hatékonyan meg fogjuk tudni újítani az összes hiányzó,
még fel nem újított bel- és külterületi önkormányzati tulajdonban lévő csatornákat. Köszönöm
szépen.

Dr. Buzás Péter polgármester: Köszönöm. Vélemény van-e az alpolgármester kollegám
tájékoztatójához?

Vélemény nem hangzott el.

Dr. Buzás Péter polgármester: Érthető volt a válasz, kérem szavazzuk meg.
A képviselő-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozza:
25/2011. (II.15.) MÖKT h.
Tárgy: Marosvári Attila alpolgármester tájékoztatója a fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.
HATÁROZAT
Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Marosvári Attila alpolgármester tájékoztatója a
fontosabb tárgyalásokról, eseményekről szóló tájékoztatóját elfogadja.
Erről értesítést kap:
- Makó város polgármestere
- Makó város alpolgármestere
- Makó város jegyzője

Dr. Buzás Péter polgármester: Amit Marosvári Attila befektetőhöz kötődően mondott, hogy
nem adhat információt szeretném kiegészíteni. Higgyék el kedves makóiak, higgyék el a testület
tagjai is, hogy itt amiről mi tárgyalunk a közpénz, ahhoz mindenkinek van köze. Egy befektető
magán beruházáshoz nincsen közünk, annak az eredményének örülhetünk. Tehát egyszerűen
arról van szó, hogy itt van például ez a Givaudan ügy. Éveken keresztül volt előkészítve és még
most is mi már tudjuk azt, hogy mikor lesz az alapkőletétel, de nem mondhatjuk el, megvan az a
cég, majd eldönti, hogy mikor, hogyan hozza ezt nyilvánosságra, körülbelül mi lesz annak a
forgatókönyve, stb. Tehát hál’ Istennek igaz az az állítás, tessenek kimenni az ipari parkba, amit
mondtam már korábban is. 16 éve várok én személy szerint arra, hogy elmondhassuk, hogy
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ideért az autópálya, jönnek a befektetők. Igen, itt van a Givaudan, itt a török, jönnek a többiek
és mindig, amikor már ítélt dolog, amikor már nem változhat meg, amikor az információ már
nem árthat az adott munkahelyteremtő beruházásnak, akkor adhatjuk közre. Biztos emlékeznek
egy páran arra, hogy volt a fürdő körül ilyen polémia. A fürdőben is vannak üzleti titkok. A
fürdőben is az, hogy itt milyen szauna lesz, meg milyen nem lesz, meg ehhez hasonló nem
biztos, hogy most az internetre kell feltenni. Tehát ezt közpénzből csináljuk és ott ezzel nem
tudunk mit kezdeni, ki kell adni, de normálisan, munkahelyteremtő beruházásnál az általuk
megadott ütemben tudja kiadni bárki az információt.
2. napirend
Tájékoztató a Dr. Diósszilágyi Sámuel
tevékenységéről, különös figyelemmel a
csökkentésére

Kórház-Rendelőintézet betegellátási
szakrendelés előjegyzési idejének

Dr. Buzás Péter polgármester: Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Itt következne a „Tájékoztató a
Dr. Diósszilágyi Sámuel Kórház-Rendelőintézet betegellátási tevékenységéről, különös
figyelemmel a szakrendelés előjegyzési idejének csökkentésére”. Ennek az előterjesztője Dr.
Baráth Lajos, a kórház főigazgatója lett volna. Nem pontosan mondtam, mert Kiss Imréné és
Dr. Sánta Sándor képviselőtársam javasolták ezt a napirendet és csak Sánta képviselő urat
hoztam szóba az elébb, tehát Kiss Imréné is közte volt a javaslattevőknek. Ahogy az előbb
elmondtam, nem ismétlem meg, nem kaptuk meg az anyagot, ezért ezt a tájékoztatólevelet
tudtuk kiküldeni. Én most arra fogok javaslatot tenni, ha van valakinek kérdése, véleménye, azt
meghallgatom, de javaslatot arra fogok tenni, hogy változtassuk meg a munkatervünket és a
következő testületi ülésre, márciusra tegyük át ezt a napirendet. Én úgy gondolom, akkorra
hátha megengedi a megye, hogy az igazgató úr behozza ezt a napirendet. Ha akkorra se engedi
meg, akkor megyünk még eggyel tovább, de az önkormányzati törvény szerint nekünk jogunk
az, hogy a területünkön működő megyei intézményekről, a tevékenységről tájékoztatást kérjünk.
Tehát én azt gondolom, hogy erről is jogunk van tájékoztatást kérni és kapni. Tessék, Dr. Sánta
Sándornak volt az előbb egy gombnyomása, tiéd a szó képviselő úr.
Dr. Sánta Sándor települési képviselő, az Oktatási, Művelődési, Szociális és
Egészségügyi Bizottság elnöke: Közben polgármester úr elmondta lényegében, hogy itt

tulajdonképpen miben lehet gondolkodni, hogy az ellátott területnek, lakosságának és a
lakosságot képviselő önkormányzatnak mihez van joga. Csak gondolkozni lehet, tovább lehet a
gondolatokat fűzni, hogyha esetleg államosítva lesz vagy részben államosítva lesz az
egészségügy, akkor mi közünk lehet hozzá, akkor például az államosítás után a kórház igazgató
esetleg a jó istenhez küldi fel előtte vagy nem tudom. Azt is lehetne, de polgármester úr nagyon
jól áll ehhez a kérdéshez, szerintem is ezt el kell fogadni, mert azt is megtehetnénk, hogy ezt az
előterjesztést tárgyalnánk meg ezt a 3 sort. Tulajdonképpen rövid és lehetne róla beszélni, de
annyi minden átalakítás várható az egészségügyben, könnyen lehet, hogy van is racionalitása
ennek. Ugyanakkor azonban nagyon kevés, néhány mondatot én is váltottam, ahova Kiss
Imréné nem tudott eljönni, a Baráth főigazgató úrral, és abban megegyeztünk, hogy reméljük,
hogy olyan idő nem jön el, amikor arról, hogy az ellátottaknak mi a véleménye egy kórház
munkájáról, hogy ne lehessen beszélni. Akkor is egy bizonyos elvárható kedvességet, szakmai
színvonalat, de főleg inkább hozzáállást lehet elvárni és esetleg kritikákat, nem mi fogalmazzuk
ezt meg én és a Kiss Imréné, hanem a lakosság fogalmazza meg és talán név nélkül
általánosságokban meg lehessen fogalmazni. Kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz ez az
előterjesztés és milyen megyei önkormányzati fórumok elé fog ez bekerülni. Mi értelme van
mondjuk Magyar Annához bekerülni, hogy az mennyire érti és mennyire fog az előzetes

11

kontrollon részt venni a Makót képviselő megyei közgyűlés tagoknak a csoportja, mert itt nagy
bajok is lehetnek. Annak idején, egy mondatot engedjen meg a képviselő-testület, én szerettem
volna egyik hirdetőújságba vagy az első vagy az utolsó oldalon hirdetni, sose tudtam, mert
Martonosi György barátom és a Tisztelt Alpolgármester Úr lefoglalta ezeket az oldalakat. És aki
ezeket az oldalakat olvasta, abból az tűnt ki, hogy amennyiben ők, némi túlzással, nem kerülnek
be a megyei közgyűlésbe, a makói kórháznak annyi. Tehát már csak ezért is kíváncsi vagyok,
hogy nem kerültek be a képviselő-testületbe, mennyire és mi következett be a makói kórházzal.
Alpolgármester úrral ezt mi már megbeszéltük, lehet, hogy most is azt fogja mondani, hogy
valamilyen programot elő kellett terjeszteni és az államosítás ellen még ő sem tud vagy tudhatott
volna tenni bármit is. Köszönöm szépen.

Dr. Buzás Péter polgármester: Nagyon szépen köszönöm képviselő úr. Hát nagyon érdekes
dolgokat mondtál és megmondom őszintén, hogy én elég sok elemével annak egyetértek, ha ez
nem bántó. Én is aggódok egy kicsit és én is úgy gondolom, mint amit Te sugalltál, hogy lehet,
hogy nagy kár, hogy a Marosvári Attila, meg a Martonosi György nem került be a megyei
testületbe. Hogy a makói kórháznak annyi-e, ahogy Te fogalmaztál, azt nem tudom. Én bízom
azért egy kicsit, és most talán nem neked mondom, hanem úgy általában, bízom Mágori
Józsefné képviselő asszonyban, mert én is úgy érzem, én is úgy gondolom, hogy lehet, hogy
bajok vannak a makói kórház körül. Államosítás kapcsán vélhetően fogyókúrára is sor fog
kerülni, ez lehet, hogy érint bennünket valamilyen módon. Én annak idején polgármesterként
többször megéltem, országgyűlési képviselőként is megéltem hasonló szituációt és tudom azt,
mint volt országgyűlési képviselő, hogy ilyenkor a képviselőnek nincs könnyű dolga, de ezerrel
dolgozni kell azon, hogy lehetőleg a makói kórház megmaradjon. Én úgy hiszem, hogy őt azért
választottuk meg, hogy ezen dolgozzon, biztos vagyok benne, hogy ezen is dolgozik és úgy
hallottam, hogy jók a kapcsolatai, bízom benne, hogy sikerülni is fog neki. Baranyi Sándoré a
szó, tessék parancsolni.
Baranyi Sándor települési képviselő, a Városfejlesztési, Városüzemelési,
Környezetvédelmi és Lakásügyi Bizottság elnöke:
Polgármester Úr! Tisztelt

Képviselőtársaim! Én is ezzel kapcsolatban csak az okot szeretném esetleg kérdezni, ugyanis
polgármester úr elmondta, hogy mi a késedelmesség oka, mi lehet, hiszen január 18. óta eltelt
már majd 1 hónap, arra gondoltam én is, hogy valami probléma lehet. Most hallottuk meg a
városban is terjengenek olyan hírek, hogy funkciócsökkentés vagy netán ne adj Isten bezárása a
kórháznak. Valószínűleg most nem tudunk választ kapni a kérdésekre.

Dr. Buzás Péter polgármester: Ilyen hírek vannak, hogy funkciócsökkentés, bezárás a kórház
ügyben?

Baranyi Sándor települési képviselő, a Városfejlesztési, Városüzemelési,
Környezetvédelmi és Lakásügyi Bizottság elnöke: Igen, sajnos ez van kint a városban,
beszélik az emberek. Csak azért tartottam fontosnak elmondani.

Dr. Buzás Péter polgármester: Csak jó lett volna, ha itt lett volna az igazgató.
Baranyi Sándor települési képviselő, a Városfejlesztési, Városüzemelési,
Környezetvédelmi és Lakásügyi Bizottság elnöke: Ha megkapjuk ezt a jelentést és a

márciusi képviselő-testületen újra szóba kerül, akkor szeretnénk, ha ezzel kapcsolatban
eloszlatnák a kétségeinket. Köszönöm szépen.
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Dr. Buzás Péter polgármester: Azért hadd mondjam el az igazgató úr védelmében, ez nagyon

fontos, ő hívott is engem és beszéltünk is telefonon. Tehát ő ezt erősítette meg, amit leírt, hogy
beküldte a megyére az anyagot és nem kapott rá választ, ergo nem tudta behozni a testület elé
az anyagot. Tehát akkor, amikor itt most mi ilyen gondolatmeneteket megfogalmazunk,
legalábbis részemről, de úgy éreztem, hogy a 2 hozzászóló részéről se nem Baráth Lajos volt a
címzett, célzott ebben a dologban, hanem egyfajta aggodalom a makói kórház sorsáért. Igen, ezt
el kell mondanom, hogy én is hallottam ilyen mendemondát, Baranyi Sándor képviselőtársam
jobban kimondta, Sánta képviselő úr az óvatosabb volt. Baranyi Sándor jobban kimondta, hogy
veszélyben van esetleg a makói kórház, ahogy mondta, ágyszám-csökkentés, funkciócsökkentés,
esetleg bezárás. Én azt gondolom, hogy a bezárás réme nem fenyeget bennünket. Tehát
bármekkora átszervezés, ekkora lépést nem lehet megtenni. Az, hogy a makói kórház
funkciócsökkentése mekkora legyen, azt meg nem tudom, hogy akik eldöntik majd ebben
milyen döntést hoznak, csak azt azért tudni kell, hogy egy bizonyos ágyszám alatt már a
minőség nem ugyanaz. Úgy gondolom, hogy abban valamennyien egyetértünk, hogy Makó és
térsége közel 50 ezer lakosa az egészségügyi alapellátást megkapja a háziorvosoktól, a
szakrendelőt megkapjuk a megyei működtetésben, ez az alap. Utána van a középellátás, mint a
középiskola és van az egyetemi szint. Egyetemi szint a klinika Szegeden van, az nem kérdés, de
egy egészségügyi középellátásra ez az 50 ezer ember jogosult, munkája alapján, a befizetett TB
alapján. Tehát nagyon nem mindegy az, hogy milyen kórház marad nekünk. Nagyon nem
mindegy, hogy ebben milyen funkciók maradnak. Az ott maradó keresztmetszet milyen
színvonalon látja el a makói betegeket. Tehát itt fontos az, hogy emlékezzünk arra vissza, hogy
amikor a Horn-kormány be akarta zárni a makói kórházat, érdekes módon 5-6 ezer ember itt
tüntetett a főtéren és akkor arról volt szó, hogy van amikor a Maros árvize fenyeget bennünket,
van amikor a kórház bezárás veszélye. Bízom benne, hogy nem lesz olyan erős
funkciócsökkentés, hogy ezt a veszélyt magában hordozza. Emlékezzünk rá, hogy ugyancsak a
Horn-kormány alatt, amikor a gyerekosztályt, meg az orr-fül-gégét be akarták zárni, községi
polgármesterekkel együtt, községi és makói emberek fáklyás tüntetést rendeztek a Dr. Tóth
Aladár szoborhoz. Tehát én bízom abban még egyszer, hogy nem lesz olyan mértékű kórházi
feladatellátás csonkolás, hogy az értelmetlenné tegye az itt maradó ellátás színvonalát. Marosvári
Attila kért szót, parancsolj.

Marosvári Attila alpolgármester: Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselő-testület! Sánta
képviselő úr szóbahozta azt, hogy a választási kampányban valóban a Polgári Szövetség
Makóért Egyesület színeiben én is és Martonosi képviselő úr, aki egy civil szervezet színeiben
próbált bejutni a megyei közgyűlésbe, fajsúlyos programelemként állítottuk a megye elé a makói
kórház sorsát. Erről beszélünk most. Pontosan érzékeltük egymástól függetlenül, mi nem
beszéltünk arról, de egymástól függetlenül érzékeltük azt, hogy a megyei önkormányzatnak,
mint fenntartónak lényegesen nagyobb mozgástér lehetősége van a kórházzal kapcsolatos
intézkedések meghozatalában, mint ami nekünk itt a makói képviselő-testület tagjainak van. És
azért csatlakozni szeretnék polgármester úrhoz, hogy ahhoz képest, hogy szóba került
valamikor 10 évvel ezelőtt a makói kórház bezárása, azért az elmúlt 10 év alatt részben az én
megyei önkormányzati közreműködésem révén, meg polgármester úr is közgyűlési tag volt,
elértük azt, én akkor alelnök voltam, - hogy a makói kórházban 1 milliárdon felüli fejlesztést
végre lehetett hajtani, meg lehetett építeni egy teljesen új szárnyat, ami egy 21. századi ellátásnak
megfelelő kubatúrát biztosít. Ebben a Martonosi Györgynek is, aki nekem nem barátom, de el
kell ismerni azt az együttműködési készséget, amit az előző ciklusban már egy Fideszes
többségű önkormányzatnál végzett frakcióvezetőként. Mindezt annak érdekében tette, nyilván a
mi támogatásunkkal, mert polgármester úr mellett én is ott voltam, hogy hogyan lehet olyan, a
sürgősségi ellátást szolgáló pályázatokat összelobbizni, végighajtani, amik mind-mind azt a
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segítséget biztosítják vagy azt alapozzák meg, hogy ez a kórház hosszú távon ki tudja elégíteni
annak az 50 ezer embernek az ellátását, akinek az ellátására ez a kórház épült. És ne
feledkezzünk meg arról és ez egy nagyon markáns él volt, hogy az európai közlekedési folyosók
közül a legnagyobb kihasználtságú folyosó az itt megy el Makón vagy Makó mellett fog az
autópálya átadásával elmenni és ez nagyon komoly baleseti lehetőségeket ad. És volt egy
harmadik attitűd is, amit én fontosnak tartok elmondani, és ez se új keletű program, hogy
hogyan lehet a határmenti együttműködéseket a makói kórház érdekében felhasználni. Én
például a Duna-Körös-Maros-Tisza regionális együttműködésben próbáltam kilobbizni egy
olyan társadalombiztosítási együttműködést, országok közötti TB együttműködést, ami adott
esetben román betegeknek a finanszírozását is biztosította volna a társadalombiztosítás által.
Hiszen magánbetegek vannak a kórházban, de ezeknek egy állami támogatása adott esetben
sokkal markánsabb kihasználását jelentette volna a makói kórház meglévő diagnosztikai és
egyéb kapacitásainak. Ezzel szemben képviselő úr mondja, beigazolódni látszik az, hogy nem
vagyunk ott a megyei önkormányzatban, kevesen vagyunk a megyei önkormányzatban.
Elindulnak olyan folyamatok, amiben nekem nem azzal van bajom, hogy államosítani fogják a
makói kórházat, nem. Azzal van bajom, ha ennek a meglévő kialakított infrastruktúráját olyan
irányba fejlesztik vissza, ami azt fogja jelenteni, hogy az 1 napos műtéteken, meg az esetleges
bizonyos sürgősségi beavatkozásokon kívül a makói kórház vagy a makói térségben élő
embereknek és itt nemcsak a makóiakról, hanem a Makótól 30 km-re lévő nagylaki, meg nagyéri
betegekről is kell beszélni, adott esetben Szegedre vagy Szentesre vagy nem tudom hova kelljen
menni ellátásokra. Közben ez a kubatúra itt van és az elmúlt évtizedben nagyon komoly
fejlesztéseket hajtottunk végre, nagyon sok pénzt tett bele akkor a megyei önkormányzat a mi
javaslatunkra is, annak érdekében, hogy azokat a válsághelyzeteket, amiket a finanszírozás, a
kapacitások kihasználatlansága révén túl tudja élni. Olyan igazgatót találtunk a makói kórház
élére, aki tényleg menedzserként viszi ezt az intézményt. Szerintem a lehetőségek között nagyon
jól csinálja és ehhez képest látunk most, hozzám is eljutottak ilyen típusú információk, bizonyos
veszélyhelyzetet, ami nemcsak arra utal, hogy ezt a kórházat adott esetben az állam venné kézbe
fenntartásban, hanem arra is, hogy esetleg ennek a meglévő kapacitásait visszafejlesztik olyan
mértékben, ami már ártani fog ebben a térségben. Erre való figyelemfelhívást igazából innen is
lehet, kell, nyilván nagy ereje lesz adott esetben, ha szükséges lesz a makói állampolgárok
önszerveződésének, hogy megvédjék azokat az értékeket, amik megvannak, ugyanakkor a
megyei önkormányzat képviselőin óriási felelősség van. Ők erről dönthetnek, hogy kik vannak
ott és ezeket a döntéseket hogyan fogják tolmácsolni, na ebben szerettünk volna Martonosi
Györggyel beleszólni, hogy képviselni tudjuk az érdekeket. Nem kaptunk erre felhatalmazást,
nyilván azt tudjuk tenni, hogy helyben fogjuk szervezni ezeket a mozgalmakat, ha szükséges a
makói kórház megtartása érdekében. Köszönöm.

Dr. Buzás Péter polgármester: Köszönöm szépen alpolgármester kollegámnak a gondolatait.
Molnár Lászlóé a szó.

Molnár László települési képviselő, fiatalokért és sportügyekért felelős tanácsnok:

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Egyetértve Marosvári alpolgármester úr
gondolataival, nekem már csak egyetlen egy mondat jutott ezekből. Szeretném megkérni a jobb
oldalon ülő képviselőtársaimat, egyetértve ugyan Sánta doktor úrnak a véleményével, hogy nem
biztos, hogy elég fajsúlyos képviselőink ülnek a megyei közgyűlésben, de azért szeretném,
hogyha Gál Sándor képviselőtársam, aki a képviselő asszony székében ül most összefogásra
szólítaná fel a képviselő asszonyt a megyei közgyűlés elnökével a kórházunk érdekében. Amit
Marosvári Attila elmondott, hogy ez a város nem annyit érdemelne, ez a kórház ez nemcsak
Makónak és az itt élő 50 ezer térségi embernek a sorsáról szól, hanem a határon átnyúló orvos
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kapcsolatokról, ahogy képzések folytak. Tehát Makó egy olyan példaértékű munkába kezdett
bele a kórház szintjén, hogy ezt nem szabadna úgymond elodáztatni. A másik pedig az, hogy
amikor polgármester úr említette, hogy a Horn-kormány idejében ő szembe mert menni a
kormánnyal, ezt javaslom Önöknek is tisztelt barátaim és azt mondom, hogy fogjunk össze
ennek a célnak a megvalósítása érdekében. Köszönöm szépen.

Dr. Buzás Péter polgármester: Gál Sándoré a szó, tessék parancsolni képviselő úr.
Gál Sándor, mezőgazdasági tanácsnok, települési képviselő: Polgármester Úr! Tisztelt

Képviselő-testület! Megszólíttatás jogán rendben van, hogy én a képviselő asszony székében
ülök, ez valami véletlen, mert eredetileg eggyel arrébb ültem, csak a helyzet úgy hozta, hogy egy
hátsó sorba kerültünk, mint ahogy a képviselő-testületben is, mindössze 4-en vagyunk, akik a
Fidesz-KDNP soraiban a jobb oldalt képviseljük. Tehát ez puszta véletlen. Egyébként úgy
emlékszem rá, ugyan nem voltam a képviselő-testület tagja, hogy az elmúlt ciklusban vagy a
ciklusokban is a mostani képviselő asszony, aki önkormányzati képviselő volt, a makói kórház
ügyét maradéktalanul és egyöntetűen támogatta. Úgyhogy én fölöslegesnek tartom és nem
látom szükségét annak, hogy én erre külön felhívjam a figyelmét, mert legjobb tudomásom
szerint most is ezt teszi. De egyébként egyetértek a Molnár úrnak a megszólalásával is.
Köszönöm.

Dr. Buzás Péter polgármester: Én azt gondolom, ritka értékes hozzászólást hallottunk most
is, előtte is, Molnár Lászlótól, alpolgármester kollegámtól. Nagyon szépen köszönöm ezt
nektek. Nekem azt üzeni ez a hozzászólás sorozat, hogy itt ebben a testületben, hogy is
mondjam csak, oldalspecifikum nélkül mindannyian a makói kórházat fontosnak tartjuk, a
makói kórházért aggódunk, és bízom benne úgy gondoljuk valamennyien, Gál
képviselőtársamnak a záró mondata az nagyon szimpatikus volt nekem. Tehát ez engem
optimistává tesz a tekintetben, hogy országgyűlési képviselőnk ezt a dolgot ugyanígy látja,
ugyanezen dolgozik és ha kell, akkor el fogja érni a Magyar Köztársaság Kormányánál, hogy
ennek az 50 ezer embernek maradjon ez a kórháza, ami van és ne egy működésképtelen,
mondjuk csak sürgősségi, meg 3-4 osztályból álló kórháza legyen. Köszönöm. Én javaslom,
zárjuk ezzel ezt a témát és kérem, szavazzunk arról, hogy a munkatervünket akként módosítjuk,
hogy ennek a tájékoztatónak a meghallgatására a következő testületi ülésen kerüljön sor.
Megjegyezni kívánom, hogy egy partnerségi találkozón hallottam a makói kórház jövőjéről,
határon átnyúló együttműködésről, fejlesztésről, műszerfejlesztésről, stb. bízzunk benne, hogy
így lesz. Kérem szavazzunk.
A képviselő-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozza:
26/2011. (II.15.) MÖKT h.
Tárgy: Tájékoztató a Dr. Diósszilágyi Sámuel Kórház-Rendelőintézet betegellátási
tevékenységéről, különös figyelemmel a szakrendelés előjegyzési idejének csökkentésére.
HATÁROZAT
Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete a „Tájékoztató a Dr. Diósszilágyi Sámuel
Kórház-Rendelőintézet betegellátási tevékenységéről, különös figyelemmel a szakrendelés
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előjegyzési idejének csökkentésére” napirendet – tárgyalandó anyag hiányában – a márciusi
testületi ülésen – amennyiben megküldésre kerül – tárgyalja meg.
Erről értesítést kap:
- Makó város polgármestere
- Makó város jegyzője

Dr. Buzás Péter polgármester: Köszönöm. Most azok az előterjesztések következnek, amik a

költségvetést megalapozzák.

8. sz. előterjesztés
Környezetvédelmi Alap létrehozása

Dr. Buzás Péter polgármester: Arról van szó, hogy különböző jogszabályok figyelmünkbe

ajánlják, beadott és megnyert pályázataink pedig kötelezővé teszik számunkra, hogy
környezetvédelmi alapot hozzunk létre. Az erre történő befizetések környezetvédelmi célra
történnek felhasználásra, gyakorlatilag ez az előterjesztés erről szól. Kérdése van-e valakinek?
Kérdés nem hangzott el.

Dr. Buzás Péter polgármester: Vélemény van-e?
Vélemény nem hangzott el.

Dr. Buzás Péter polgármester: Kérem szavazzuk meg a rendeletet. Szavazzunk.
A képviselő-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
rendeletet alkotja:
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2 /2011.(II.16.) önkormányzati rendelete
a Környezetvédelmi Alap létrehozásáról.

Dr. Buzás Péter polgármester: Nagyon szépen köszönöm.
12. sz. előterjesztés
Városüzemeltetési feladatok átszervezése

Dr. Buzás Péter polgármester: Tisztelt Testület! Az elmúlt 2 testületi ülésen már kétszer
foglalkoztunk ezzel a témával, először az összes városüzemeltetési feladatot átadtuk a kft-nek,
majd visszavettük. Ennek nem az volt az oka, hogy nem tudjuk, hogy mit szeretnénk, hanem
arról van szó, hogy a Magyar Köztársaság Kormánya a közfoglalkoztatás rendszerét teljesen
átalakította. Czomba Sándor államtitkár úr Makón járt, ahol polgármesterek találkozhattunk
vele és arról tájékoztatott bennünket, hogy az új rendszer, ami a decemberi költségvetés
megszavazásával, elfogadásával azt követően különböző tárcaszintű jogalkotással lépett életbe
az azt eredményezi, hogy míg 2008-ban 594 ember vett részt a közfoglalkoztatási rendszerben
Makó városában, 2009-ben 522, 2010-ben 711 ember fordult meg a közfoglalkoztatási
rendszerben, a mostani szabályozás szerint várhatóan mindegy 280 fő lesz jogosult arra, hogy
megkíséreljük vele a közfoglalkoztatást. Viszont vélhetően 70-80 valóban betegség miatt
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alkalmatlan lesz a munkavégzésre, tehát olyan 200-220 közöttire tesszük a 710 és 520-szal
szemben azt a létszámot, amit a közfoglalkoztatásban igénybe tudunk venni. Az igazi probléma
nemcsak az, hogy kevesebb mint felére csökken a foglalkoztatottak száma, hanem az igazi
probléma, hogy ez a csökkentett létszám, tehát a 200-220 fő nem 6 és 8 órában, hanem 4
órában, maximum 2-4 hónapon keresztül a mostani pályázat szerint 3 hónapon keresztül kerül
foglalkoztatásra. Ilyen módon az az értékteremtő munka, amit ők végeztek eddig a városban,
hogy 150 hektár zöldfelület karbantartást végeztek el idáig, ezt követően gépekkel együtt
felszerelve, gépet vásárolva 60 hektárra fog erő jutni. Marad a parkfenntartás 45 hektár, az ennyi
volt, ennyi is marad és mintegy 25 hektáron volt a köztisztasági feladat ellátás, utcaseprés,
síkosság-mentesítés, stb. Elmondom, hogy 18 km hosszan volt csatorna karbantartás, az most
nem lesz, csatornaépítés 4 km volt, az most ezen a jogcímen nem lesz. Járdaépítés volt 8 km
hosszan, 1 méter járdát nem építünk, mert nem lesz rá erő. 6 km járda-felújítás volt, ahol a
járdalapokat átrakták, hogy vízszintesebb legyen, abból 1 métert nem tudunk megcsinálni. De az
igazi bajt nem ebben látom, igazi bajt abban látom, hogy rengetegen kiesnek ebből a
rendszerből és az a minimálbér közeli pénz, amit munkáért megkaphattak az a pénz nem áll
rendelkezésre, helyette egy 4 órás tarifa áll rendelkezésre, majd azt követően esetleg a mi
rendszerünkbe a segély. Emiatt vissza kell venni ezt a feladatot, mert az önkormányzat
kedvezőbb feltételekkel tud részt venni a közfoglalkoztatásban mint a kft. Ez az előterjesztés
erről szól. Én ezt el szerettem volna mondani. Tessék parancsolni képviselő úr, tiéd a szó.

Dr. Sánta Sándor települési képviselő, az Oktatási, Művelődési, Szociális és
Egészségügyi Bizottság elnöke: Köszönöm szépen. Szó esik az előterjesztésben a

szakmaiságról. Én arra szeretném kérni az érintetteket, hogy például a Deák Ferenc utcán
érvényesüljön ez a szakmaiság, mert kicsit kétségbeestem a bejáráskor, amikor a jól felvázolt és
több testületi ülésen felvetett probléma, a Deák Ferenc utcán úgy lett megoldva, hogy a füves
területen kis csatornákat karcoltak, hogy ahol megáll a víz azt levezessék valahova. Nem az okot
szüntették meg és nekem úgy tűnt, hogy biztos bocsánatos bűn, de nem ismeri a műszaki
osztály az ottani létesítményeket, például a zárt csapadékvíz csatornát, mert befejeztük már a
bejárást, amikor kérésemre meghallgattak egy ott lakót és megmutatta azt a csatornát, amit ki
kellene tisztítani. Azóta nem hívtak, hogy mi történt, gondolom az interpellációt én elfogadtam
az arra adott választ, de azért attól ezt a problémát meg kellene oldani. Nem tudom, hogyha
átkerül máshová ez a feladat, hogy ugyanezek az emberek mennek oda tovább és akkor megint
ilyen ügyetlenkedések történnek. A másik, ami ennél fontosabb, én úgy gondolom, hogy nagyon
sok dologban, polgármester úr is és a testület is látja, hogy a mi oldalunk nehéz helyzetekben is,
szavazatára talán nincs is szükség, de demonstratíve odaáll. Amikor például fürdő ügyben
probléma van, akkor én arra kérném a polgármester urat, hasson oda, hogy az a nagyon sok
bejelentés, ami történik, különösen arra kint különböző eldugult csatornák, sáros utcák, mai
napig ott van a Türr utca, amiben több interpelláció történt. Polgármester úr megígérte, hogy
valami zúzott követ odavisznek. Nem viszik el a szemetet, 3 hónapja már interpelláltunk,
hallgatunk, kint volt a TV is, mentő se tud bemenni. Ezek nem mindig kerülnek nagyon sok
pénzbe. Nagyon kérem a polgármester urat, meg a műszaki osztályt, lépjen ezekben a
kérdésekben, hogy a jobb oldal képviselői esetleg más kérdésekben szóljanak hozzá akár
kritikusan, akár egyetértőleg, ne mindig ezekkel a csatornákkal kelljen nekünk foglalkozni.
Köszönöm szépen.

Dr. Buzás Péter polgármester: Köszönöm szépen. Van-e még vélemény? Nincs. Lezárhatom
a vitát? Lezárom a vitát. Tisztelt Képviselő Úr! Értem, amit elmondtál, respektálom azt.
Horváth Bernadett megkérlek, hogy ide a Deák Ferenc utcára szervezzük meg, Dénesné Szűcs
Henrietta, hozzuk össze, hogy a Sánta képviselő úrral együtt ki akarok menni, ott leszünk mind
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a hárman, négyen, megbeszéljük, hogy mit tudunk tenni. Lehet, hogy már megoldódott a baj,
mert neked se szóltak, megnézzük. Lesz másik ügy még ma, amiben a korábbi javaslatodat el
fogom fogadni, a telekügyre gondolok például. Akkor azt mondtad, hogy az áttörés.
Ugyanakkor azt kell mondanom neked nagyon emberi hangon, hogy minden kérésedet, minden
igényedet nem fogunk tudni megoldani. Pont most beszéltem arról, hogy tavaly 500 fölött volt
a közmunkás, aki összesen 18 km csatorna karbantartást, és 4 km csatornaépítést csinált a
városban. Az idén egy kapavágás nem sok, annyi közmunkásunk nincs. Ez az 500 közmunkás,
akit tavaly foglalkoztattunk, még egyszer mondom lehet bírálni, de azért egy részük dolgozott,
kiválogattuk a javát, a javával csináltunk 8 km járdát, meg 6 km-t felújítottunk. Az idén 1 métert
nem tudunk csinálni. Én értem, hogy nincsen pénz, de nem biztos, hogy a közfoglalkoztatáshoz
kellett volna nyúlni. Ez a közfoglalkoztatás, amiről beszélek ez azt eredményezi, hogy nem
tudunk járdát építeni a Türr utcában, pedig akartunk. Igen, megígértem, hogy ahol nincsen út,
ott legalább egyik oldalt legyen járda. Nem fogom tudni teljesíteni, mert a költségvetésben
láttad, hogy milyen számok vannak, itt meg a közmunkásokat kivették alólunk. Az 522 helyett
200 körüli közmunkás lesz, kevesebb mint a fele, fele időben. Nem negyede, 20%-a a
tavalyinak. Vissza kell lépnünk 150 hektárról 60-ra a fűnyírást illetően és a kollegák ott hagyták
abba, megkértem őket, hogy azért gondolják már tovább, hogy mindez november 1-jéig van,
elvileg november 2-ától Te, meg én megyünk síkosság mentesíteni. Tehát ennek a dolognak
kitalálása még folyamatban van. Azzal, hogy most visszalépett a költségvetéssel a Parlament, ez
minket így érint. Képviselő úr nem fogok tudni csodát művelni, tehát a költségvetésben látni
fogod, ebben a költségvetésben 1 méter járda nincs betervezve, 100-150 millióért építettünk
idáig járdákat minden esztendőben. Belvíz csatornát 400 millióért csináltunk tavaly, 1 métert
nem fogunk tudni mederelemmel burkolni nem lesz. Karbantartani nem tudunk. Elmondta
kérdésre Marosvári Attila alpolgármester kollegám, hogy a Tisza-Marosszögével egyezkedve,
5% önerőt beletéve ez azért majdnem 3 millió Ft, meg tudjuk csinálni ezt, hogy azokat a
csatornákat, ami a külterületen folytatódik, mondjuk Ószegedi út mellett, meg ilyesmi, a
belterületen is ki tudjuk takaríttatni, ennyi az összes mozgásterünk csatorna ügyben. Meg ha vis
maior van, akkor majd jön a vis maior elhárítás. Tehát értem, amit mondtál, hidd el, hogy
legjobb tudásunk, lelkünk szerint tesszük a dolgunkat, de nem fogunk tudni minden kérésedet
ezen okok miatt teljesíteni. Horváth Bernadett jelentkezik, hogy valamit mondani akar,
parancsolj osztályvezető asszony.

Horváth Bernadett, a műszaki iroda vezetője: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt

Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! Én ezután a bejárás után, amikor ugye a probléma
került feltárásra, mint ahogy képviselő úr is jelen volt.

Dr. Buzás Péter polgármester: Deák Ferenc utcáról beszélsz?
Horváth Bernadett, a műszaki iroda vezetője: Deák Ferenc utcáról, utána erre válaszolt a

polgármester úr, ami a képviselő-testülettel kibeszélésre is került. Akkor abban állapodtunk
meg, hogy azon munkák, amik költséggel nem járnak, azokat decemberben, illetve januárban
elvégezzük. Ezek elvégzésre is kerültek, ahogy képviselő úr mondta, közmunkásokkal a
lefolyókhoz vezető legrövidebb úton gyakorlatilag egy folyókát készítettünk. Képviselő úr ezt
személy szerint meg is nézte, én a Kassai Kornél kollegámat kértem meg rá, hogy képviselő
úrral egyeztessen. Képviselő úr azt mondta a kollegámnak, hogy ezekkel a beavatkozásokkal ő
meg van elégedve, ehhez én úgy tudom, hogy írását is adta, hogy elfogadja ezeket a
beavatkozásokat. Egyébként a másik 2 ügyben, a fametszés, illetve a csatornamosatás ügyben
abban állapodtunk meg, hogy a költségvetési rendeletet ahogy elfogadjuk, utána tudunk
bármilyen beavatkozást elvégezni. A fametszésre megkértük az ajánlatot, ahogy a képviselő-

18

testület megszavazza a költségvetést, a beavatkozást elvégezzük szükséges mértékben, illetve a
zárt csatornának a kamerázását fogjuk megcsinálni, mert nem feltétlenül szükséges a mosatása.

Dr. Buzás Péter polgármester: Köszönöm szépen Horváth Bernadett. Tiéd a szó Sánta
képviselő úr.

Dr. Sánta Sándor települési képviselő, az Oktatási, Művelődési, Szociális és
Egészségügyi Bizottság elnöke: Ugye 2 bejárás volt és a másodikon néztük meg a

csatornának az állapotát. A Kassai Kornél úr az elment már, amikor én még tovább kötöttem az
ebet a karóhoz, lehet, hogy aláírtam valamit, de nem nyugszom ebbe bele, mert itt arról volt
szó, hogy egy csatorna el van dugulva. Két hölgy maradt ott, és rávettem őket, hogy a Binecz
János nevű lakóhoz menjünk oda, és az majd megmutatja, hogy hol van tulajdonképpen a
csatorna. Hát azok nem tudták, ne tagadjuk, nem tudták, hogy az merre van, hogy van-e, most
már tudják, jó rendben van. Így történt a dolog. A két hölgynek én javasoltam, hogy kérjenek
tervezői, vagy helyszínrajzot ezekről a csatornákról. Az egyik hölgy azt válaszolta, hogy rendben
van képviselő úr, nemcsak azt kérünk, hanem ki is tisztíttatjuk. Tehát kicsikét többet ígért annál,
minthogy megismeri ezeket a zárt csapadékvíz csatornákat, azóta nem kaptam jelzést. Na most
az, hogy kínomban én ott valamit aláírtam, az egy dolog, de azzal, hogy egy vagy két helyen
ilyen mély kis valamit ott véstek, tulajdonképpen nem is szép, az egész olyan, minthogyha a
gyerekek csinálták volna, azt a zárt csatornát. Én nem tudom, hogy mire alapozza az
osztályvezető asszony azt, hogy azt nem kell kitisztítani. Nem tudom miért, hiszen az egész utca
mondja azt, hogy ezért áll ott a víz. Mindig ott van a tűzoltókocsi és állítólag több alkalommal
oda kivonult, valószínűleg engedély nélkül és hogyha valaki azt mondja, hogy az nincs
eldugulva, szerintem az nem ismeri a helyzetet. Szerintem ki kellene tisztítani a csatornát, és
akkor véget érne az egész. Na most pártpolitikai szempontból is veszélyt érzek, mert a
legnagyobb híveim ebben a kérdésben és szurkolóim, a tanácselnök, tulajdonképpen elődöm
rokonsága Kácsik Jenő és felesége. Örülök, hogy elmentem a Páger Antal színészdíj átadási
ünnepségére, mert ott volt alkalmam találkozni Kácsik Jenővel és kedves feleségével, aki azt
mondta, ők ott laknak a Deák Ferenc utcán és szurkolnak nekem kemény és bátor harcomban.
Köszönöm szépen.

Dr. Buzás Péter polgármester: Kedves Képviselő Úr! Értem, amit elmondtál, nem tudom,

hogy a Te idődben hogy volt, bár én azt hallottam, hogy a Te idődben is így volt, hogy Te
figyeltél a kollegák véleményére, tehát amikor Te voltál a polgármester. Most azt kell
mondanom, hogy a Horváth Bernadett igen finoman jelezte, hogy szólna is, nem is, én
megadtam neki a szót. Azt gondolom nem biztos, hogy most helyesen tettem, mert Te nem arra
használtad a Horváth Bernadett hozzászólását, amit ő mondott, hanem azt hitted, hogy ő
kétségbe vonja. A Deák Ferenc utcai szándékunk komoly, és védekeztél, nem kell védekezni.
Én továbbra is tartom, hogy egy alkalommal, Horváth Bernadettel együtt elmegyünk oda veled
együtt, még valószínűleg lesznek kollegák. Az igazság az, ő elmondta, és Te elfogadtad ezt a
múltkor emlékszem rá. Tehát akkor abban maradtunk, hogy az akkori eszközökkel, magyarul
közmunkás húz egy kis folyókát, leengedi a vizet. Az, hogy ez mennyire európai, mennyire nem,
ebben egyetértünk. Tehát ezt tudtuk csinálni, erre volt erő. Nem akarom a kedved elvenni, a
mostani költségvetésben utaltam az előbb rá, megint nem lesz sokkal több erő, de annyi lesz,
hogy megnézzük és hogyha kell, először kamerázás olcsóbb, mint a mosatás, először
megkamerázzuk és utána majd látjuk, hogy mit tudunk még tenni az ügyben. Tehát maradjunk
ennyiben, hogy találkozunk ott, megbeszéljük és most ha lehet lezárom ezt a témát. Gál Sándor
kér szót, lezártam már egyszer a vitát, de ha muszáj, akkor megadom. De ha akarod mondjad,
nem fojtom beléd a szót.
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Gál Sándor, mezőgazdasági tanácsnok, települési képviselő: Költségvetésnél is
elmondhatom.

Dr. Buzás Péter polgármester: Akkor mondd ott el, ha megkérhetlek, jó? Rendben van. Vane még észrevétel? Nincs. Lezárhatjuk. Akkor az lenne a kérésem, hogy szavazzunk.

A képviselő-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozza:
27/2011. (II.15.) MÖKT h.
Tárgy: Városüzemeltetési feladatok átszervezése.
HATÁROZAT
1. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Polgármesteri Hivatal
Műszaki Irodája által ellátott alábbi városüzemeltetési feladatok végrehajtását 2011. március 1.
napjától a Képviselő-testület átadja a Makói Kommunális Nonprofit Kft-nek:
- köztisztaság feladatból: városi utak locsolása, közterületekről történő hulladék szállítása és
elhelyezése, a feladatok ellátásához szükséges készletbeszerzés, köztéri illemhelyek
üzemeltetése, bezárt hulladéklerakók kezelése
- növényvédelem, permetezésből: rágcsálóirtás
- kertészetből: zöldfelület gazdálkodás, játszóterek éves felülvizsgálata, játszótéri eszközök
karbantartása, állagvédelme, felújítása, M43-as autópálya kapcsán megvalósuló játszótér
munkálatai, kertészeti tevékenységhez szükséges készletek beszerzése, a szükséges gépi munka
elvégzése, parkgondozás (100 ha zöldfelület gépi karbantartása), sportpályák üzemeltetése,
zászlók kihelyezése, városi szobrok lefedése, locsolócsapok, kerti csapok üzemeltetése
- szökőkutak üzemeltetése
- közutak üzemfenntartásából: burkolati jelek festése, kátyúzás, gyalogjárdák általános
karbantartási gépi munkái, KRESZ táblák cseréje pótlása, dűlőutak gréderezése
- települési vízellátásból: Maros-parti közkifolyók évenkénti fertőtlenítése
- vízrendezés, ár- és belvízmentesítésből: zárt csatornák mosatása, csatornák helyreállítása,
belvízvezetési problémák kezelése, szivattyúházak üzemeltetése
A további működtetés céljából történő átadás-átvételről a felek között közfeladat ellátásáról
szóló megállapodás megkötésére kerül sor, melynek aláírására a testület felhatalmazza a
polgármestert.
2. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Polgármesteri Hivatal
Műszaki Irodája által ellátott városüzemeltetési feladatok racionálisabb ellátása érdekében
megbízási szerződést köt szakmai tanácsadás tárgyban a Makói Kommunális
Nonprofit Kft.-vel 2011. március 1. napjától, 100.000,-Ft + ÁFA/hó megbízási díj
ellenében.
A képviselő-testület a megállapodás aláírásához felhatalmazza a polgármestert.
3. Az átszervezéssel egyidejűleg a Polgármesteri Hivatal aktuális engedélyezett létszámát 2011.
március napjától 3 fővel csökkenteni szükséges. A létszámcsökkentésre vonatkozó döntés
egyidejűleg az álláshelyek megszüntetését jelenti.
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A felek közti megállapodás alapján az érintett munkavállalók munkáltatója 2011. március 1.
napjától megváltozik, a munkaszerződésük egyebekben változatlan tartalommal fennáll.
Az 1992.évi XXII. törvény (Munka Törvénykönyve) 85/A.§-ának rendelkezése szerint az
érintett munkavállalók munkaviszonyából származó jogok és kötelezettségek a munkajogi
jogutódlás időpontjában a jogelőd munkáltatóról a jogutód munkáltatóra szállnak át.
E jogszabály alapján tehát az átadott munkavállalók munkáltatója 2011. március 1. napjától a
Makói Kommunális Nonprofit Kft.
Foglalkoztatásukra továbbra is a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992.évi XXII. törvény
szabályait kell alkalmazni. A munkáltatói jogkör gyakorlója a Makói Kommunális Nonprofit
Kft. ügyvezetője.
4. Makó Város Képviselő-testülete úgy határoz, hogy üzemeltetésre átadja a 2011. február 28-i
fordulónappal készített főkönyvi könyvelésben szereplő záró adatokkal nyilvántartott
eszközöket üzemeltetésre adja, melyek a Kft. részére átadott városüzemeltetési feladatok
ellátásához szükségesek.
Az Önkormányzatnál maradó városüzemeltetési feladatok ellátásához a szükséges eszközök
raktározási feladatainak biztosítása érdekében az Önkormányzat megbízza a Kft. raktározási és
karbantartási feladatokkal.
A képviselő-testület a megállapodások aláírásához felhatalmazza a polgármestert.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Erről értesítést kap:
• Makó Város polgármestere
• Makó Város jegyzője
• Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály
• Polgármesteri Hivatal Műszaki Iroda
• Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda Munkaügy
• Makói Kommunális Nonprofit Kft.

Dr. Buzás Péter polgármester: Köszönöm szépen.
13. sz. előterjesztés
Az ENI által nyújtott szolgáltatások módosítása

Dr. Buzás Péter polgármester: Tisztelt Jelenlévők! Hölgyeim és Uraim! Az előterjesztés arról

szól, hogy a Családok Átmeneti Otthonát, amely éves szinten 10 millió körüli makói
adóforintokba kerül a normatíva fölött és Hajléktalanok Nappali Melegedőjének a nappali
szakaszát azt szüneteltetjük és az összes többi szolgáltatásunk szinten marad. Kérdés van-e az
előterjesztéssel kapcsolatban?
Kérdés nem hangzott el.

Dr. Buzás Péter polgármester: Vélemény van-e?

21

Vélemény nem hangzott el.

Dr. Buzás Péter polgármester: Kérem szavazzunk.
A képviselő-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozza:
28/2011. (II.15.) MÖKT h.
Tárgy: Az ENI által nyújtott szolgáltatások módosítása.
HATÁROZAT
1. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 51. §-ában meghatározott családok átmeneti
otthona gyermekjóléti alapellátást 2011. március 1. napjától kezdődően nem működteti.
2. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 65/F §-ában meghatározott hajléktalanok nappali
ellátását 2011. március 1. napjától kezdődően nem működteti.
3. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a családok átmeneti otthona és a
hajléktalanok nappali melegedője működésében bekövetkező változásról tájékoztassa a Makói
Kistérség Többcélú Társulása keretében a feladatellátással érintett településeket, illetve a Makói
Kistérség Többcélú Társulása módosítsa a feladatellátásra vonatkozó megállapodásokat.
4. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény 30. § (1) bekezdés b) pontjára tekintettel, a feladatellátás racionálisabb
megszervezése alapján elrendeli az Egyesített Népjóléti Intézmény 9 álláshellyel való
csökkentését akként, hogy 2011. március 1. napjával 9 álláshely megszüntetését rendeli el.
5. Az átszervezéssel egyidejűleg az Egyesített Népjóléti Intézmény engedélyezett álláshelyeinek
számát 110,5 álláshelyről 2011. március 1. napjával 101,5 álláshelyre kell csökkenteni.
A létszámcsökkentésre vonatkozó döntés egyidejűleg az álláshelyek megszüntetését is jelenti.
6. A képviselő-testület a jelen határozattal megszüntetett álláshely(ek)et legalább 5 évig nem
állítja vissza, ide nem értve azon esetet, ha ezt - önkormányzati rendeleten kívüli - jogszabályból
adódó többletfeladatok indokolják; továbbá a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen
foglalkoztatottak - munkaviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatására az önkormányzat költségvetési szerveinél a meglévő üres álláshelyeken, az
előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti
változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál
nincs lehetőség.
7. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázati kiírást követően nyújtson be
kérelmet - a pályázati kiírásnak megfelelő követelmények figyelembevételével - a költségvetési
hozzájárulás igénylésére az álláshely megszüntetéssel együtt járó létszámcsökkentés miatti
pénzügyi kötelezettségek teljesítéséhez.
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8. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a 2011. évi költségvetés tervezése során az ezen
határozattal megállapított engedélyezett létszámot vegye figyelembe.
Határidő: a munkáltatói intézkedések megkezdése legkésőbb 2011. február 16., a határidő
egyebekben a 4. pont vonatkozásában a pályázati kiírást követően, az 5. pont vonatkozásában a
2011. évi költségvetés tervezése.
Felelős: a munkáltatói intézkedések megtételéért az intézményvezető, a 4-5. pontban foglaltak
végrehajtásáért: a polgármester és a jegyző
Erről értesítést kap:
- Makó város polgármestere
- Makó város jegyzője
- Egyesített Népjóléti Intézmény 6900 Makó, Béke u. 9.
- Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály
- Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztály

Dr. Buzás Péter polgármester: Köszönöm szépen.
15. sz. előterjesztés
Makó Város Önkormányzati Tűzoltóság létszámcsökkentése

Dr. Buzás Péter polgármester: A napirend tárgyalásánál jelen van Fejes István tűzoltó

alezredes, tanácsos, parancsnok úr, köszöntelek kedves parancsnok úr. 1 fővel csökkentjük a
tűzoltóság létszámát, ehhez kötődően van-e valakinek kérdése?
Kérdés nem hangzott el.

Dr. Buzás Péter polgármester: Vélemény van-e?
Vélemény nem hangzott el.

Dr. Buzás Péter polgármester: Kérem szavazzunk.
A képviselő-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozza:
29/2011. (II.15.) MÖKT h.
Tárgy: Makó Város Önkormányzati Tűzoltóság létszámcsökkentése.
HATÁROZAT
Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Makó Város Hivatásos Önkormányzati
Tűzoltóság feladatellátásának racionalizálása érdekében az alábbi határozatot hozza:
1. Makó Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság engedélyezett létszáma 69,0 főről 68,0
főre változik. A szolgálati törvény alá tartozók létszáma 66,0 fő, mely nem változik, a
közalkalmazotti létszám 3,0 főről 2,0 főre csökken.
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2. A képviselő-testület a jelen határozattal megszüntetett álláshelyet legalább 5 évig nem állítja
vissza, ide nem értve azon esetet, ha ezt - önkormányzati rendeleten kívüli - jogszabályból
adódó többletfeladatok indokolják; továbbá a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen
foglalkoztatottak - munkaviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatására az önkormányzat költségvetési szerveinél a meglévő üres álláshelyeken, az
előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti
változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál
nincs lehetőség.
3. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázati kiírást követően nyújtson be
kérelmet - a pályázati kiírásnak megfelelő követelmények figyelembevételével - a költségvetési
hozzájárulás igénylésére az álláshely megszüntetéssel együtt járó létszámcsökkentés miatti
pénzügyi kötelezettségek teljesítéséhez.
4. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a 2011. évi költségvetés tervezése során az ezen
határozattal megállapított engedélyezett létszámot vegye figyelembe.
Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete felkéri az intézményvezetőt, hogy az
álláshelyek megszüntetése miatt szükséges munkajogi intézkedéseket tegye meg.
Határidő: -1. pont tekintetében 2011. június 1.
- 2. pont tekintetében: a pályázati kiírást követően - a munkáltatói intézkedések megtételének
határideje: 2011. június 1.
- 3. pont vonatkozásában: a pályázati kiírást követően
- 4. pont vonatkozásában: a 2011. évi költségvetés tervezése
Felelős: polgármester
Erről értesítést kap:
- Makó város polgármestere
- Makó város jegyzője
- Makó Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság
- Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály

Dr. Buzás Péter polgármester: Kommentárként annyit tennék hozzá, hogy a tűzoltóság
kötött előirányzatból dolgozik, 1 plusz lehetőség volt, amit a város adott, most ezt a plusz
lehetőséget vettük visszább egy kicsit az okát, mindenki tudja szerintem.

17. sz. előterjesztés
DAREH által KEOP 1.1.1. kiírásra benyújtott pályázathoz önerő biztosítása

Dr. Buzás Péter polgármester: Itt arról van szó, hogy a regionális hulladékgazdálkodási

rendszer létrehozását célzó önkormányzati társulás, a DAREH a leendő szemételhelyezésünk
problémáját hivatott megoldani és mindent összevetve, mivel tavaly nem fizettük be a
fejlesztéshez szükséges önerőt, az idén kell befizetni. Ez 2.186.880 Ft, mert úgy emlékszem 85
Ft/lakos a hozzájárulás összege. Kérdés van-e az előterjesztéssel kapcsolatban?
Kérdés nem hangzott el.

Dr. Buzás Péter polgármester: Vélemény van-e?
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Vélemény nem hangzott el.

Dr. Buzás Péter polgármester: Kérem szavazzunk. Szintén költségvetést megalapozó
döntésről beszélünk.

A képviselő-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozza:
30/2011. (II.15.) MÖKT h.
Tárgy: DAREH által KEOP 1.1.1. kiírásra benyújtott pályázathoz önerő biztosítása.
HATÁROZAT
Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 477/2008. (XII. 17.)
MÖKT határozatát a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását
Célzó Önkormányzati Társulás Taggyűlésének 12/2010. (XII. 09.) TGy. sz. határozata alapján a
következők szerint módosítja:
"Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Makó városának - az ÁFA változás
mértékével növelt - KEOP-1.1.1. pályázati önerejét, 85,- forint/lakos összeget, összesen
2.186.880 forintot a 2011. évi költségvetésében biztosítja és gondoskodik a DAREH Társulás
részére történő rendelkezésre bocsátásról."
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Erről értesítést kap:
• Makó város polgármestere
• Makó város jegyzője
• Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály
• Polgármesteri Hivatal Műszaki Iroda
• DAREH
• Irattár
3. napirend
Rendelet-tervezet Makó Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről

Dr. Buzás Péter polgármester: Tisztelt Testület! A költségvetés kapcsán én hadd mondjam

azt el, hogy mindig szoktam valami mottót mondani, a Gilicze János követelni, várni szokta a
mottót és most egy kicsit komplikált mottót fogok használni. Ez a komplikált mottó a
következőképpen szól, válságban kell fejlődni, beruházni, mert a mostani fejlesztések,
beruházások befektetés a jövőbe. Nagyon hosszú. Pedig ez ténykérdés. Tehát most azért még a
válságból jövünk szép lassan kifele. Mindenki azt tanítja közgazdaságtanban, válságban kell
beruházni. Ezt nagyon kevesen tudják megtenni, hál’ Istennek mi az uniós támogatásoknak és a
bölcs előrelátásoknak köszönhetően ezt meg tudjuk tenni. Igaz, hogy 5-szörösét fejlesztjük a
korábbi időszaknak és ehhez, mivel 5-szörös önerő nem állt rendelkezésre, kötvényt kellett
kibocsátani. Hál’ Istennek időben bocsátottuk ki a kötvényt és van rá önerő és most a válságban
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beruházunk, fejlesztünk, mert ez befektetés a jövőbe. Ma már egyszer utaltam rá, és nagyon
fontosnak tartom ezt is kiemelni, hogy mi ezt a várost a fiataljainknak, gyerekeinknek építjük.
Igaz, hogy mi lakunk benne és nem mindegy milyen lesz a jövőnk, de ezt a várost mi a
gyerekeinknek építjük. Én személy szerint szeretném, hogyha minél többen itthon maradnának.
Titkon azt remélem, hogy enyémek közül is marad itthon vagy esetleg hazajön, aki már elment
és amit szeretnék aláhúzni még, hogy minden forint munkahelyteremtő. Munkahelyteremtő a
fürdő, munkahelyteremtő az ipari park, de munkahelyteremtő az az oktatás is, ami a nemrég
kitüntetett Almási Paja és kollegái vezényletével a makói kiváló pedagógusok munkájának
köszönhetően most már regionális, sőt országos hírnévre tesz szert. Igen, munkahelyteremtő,
mert nemcsak idejön dolgozni a fiatal, hanem ebbe a fürdővárosban akar majd élni a
későbbiekben, ebben az oktatási rendszerben, az Újvároson megépítendő bölcsődébe akarja
vinni a gyerekekét, stb. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Forráshiányunk van szépen a
költségvetésben, de hogyha megnézitek a számot, akkor látszik, hogy ebből a forráshiány az,
amit kötvény formájában teszünk bele a fejlesztésbe, vagy azok a hitelek, amit a fejlesztéshez
veszünk igénybe. Egyébként amit fő számokat szeretnék kiemelni az a helyi adók adóemelés
nélkül, itt most különböző újságcikkeket olvas az ember, hogy megemelték az idegenforgalmi
adót, stb. Szeretném a figyelmetekbe, Makó város lakossága figyelmébe ajánlani, hogy Makó
Város Önkormányzata decemberben úgy döntött, hogy a válságra, tavalyi esztendő jégverésére,
belvizes, árvizes időszakára tekintettel nem emelünk adót. Tehát Makó nem emelt adót. Ha
valaki lakossági fórumon azt mondja, hogy Makón a legnagyobb az adóprés, annak nincs igaza,
mert Makó ugyanakkora iparűzési adót szed, mint a megyében bárki. Meg kell nézni a
statisztikákat, építményadóban az alsó harmadba tartozunk és nem csináltunk foglalkoztatási
adót, tehát Makó adóban szolid, visszafogott adózási rendszerrel dolgozik. Nagyon fontosnak
gondolom, hogy a felhalmozási bevételeink, tehát a beruházáshoz kapott támogatás 11 milliárd
273 millió Ft, 11 ezer millió Ft 3,5-4.000 millió az éves működésünk, háromszorosa az a pénz,
amit fejlesztésre kapunk. Tehát fejlesztésre átvett pénzeszköz. Nagyon fontosnak gondolom
azt, hogy mik az értékeink a működésben. Működésben csak kiemelni szeretném, hogy 2
milliárdnál is egy picivel több az, amit mi bérbe kifizetünk, mindenkinek a jogszabályban előírt
soros bérfejlesztés, stb. azt mindenki megkapja. Szeretném kiemelni azt, hogy a szociális
gondoskodásunk az előbb említett Családok Átmeneti Otthona és a nappali melegedő
kivételével szinten marad. Magyarul azt az uniós színvonalú szociális ellátást az idősekre való
odafigyelést őrizzük, amivel rendelkeztünk és amit az olaszok példaértékűnek tartanak.
Összességében felhalmozás az beruházás, felújítás 12 milliárd 233, tehát kapunk ugye 11.273-at,
ehhez teszünk hozzá közel 1 milliárdot, tehát 12.233-as a felhalmozási rátánk, 12 ezer millió
Ft-ot ruházunk be. Nagyon fontosnak gondolom a civilek, egyházak támogatását 64 millióval,
és tartalékunk is lesz 507 millió Ft-tal. Ez senkit ne tévesszen meg, az 507 millióból 500 millió
az a kötvény, ami kötvény formájában kamat és pénzkereseti forrásként lett kibocsátva, tehát az
virtuális tartalék, de pénzügyileg mindenképpen rendelkezésünkre áll. Amit szeretnék még
hozzátenni, még egyszer hangsúlyozni kívánom, mi nem 92-93%-on finanszírozzuk az
intézmények bérét, mint mások, nem 92-93%-on, mi 100%-on finanszírozunk ki. Más kérdés,
hogy ma a testületi ülés után intézményvezetőket várom egy baráti beszélgetésre, hogy hogy
tudjuk szorosan a költségvetésünket, minden szabályt betartva, de spórolósan megvalósítani.
Meg kell mondanom nagyon őszintén, hogy én személy szerint büszke vagyok arra, hogy Makó
Város Önkormányzata megőrizte a cafeteria intézményét. Én messze földön nem hallottam
arról, hogy önkormányzatok meg tudták volna őrizni a cafeteriát, Makó Város Önkormányzata
megőrizte. Tehát ezt a gigantikus, a korábbi időszaknak 5-szörösét jelentő fejlesztést úgy
valósítjuk meg, az önerőt úgy produkáljuk, hogy emellett nagyon szűkösen, de a szabályok
betartása mellett egy csomó pozitívumot, mint például a cafeteria intézményét megtartva
terjesztem be a költségvetést. Ilyen módon jó szívvel ajánlom mindenkinek megszavazásra a
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polgármesteri oldaltól teljesen függetlenül, mert nem látok rá okot, hogy ez ne így legyen.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Én úgy gondolom, hogy az a tény, hogy összesen a 868,3 fő, ami a
rendszerünkbe tartozik, 1 fővel csökken a tűzoltóságnál és összesen 9 fő létszámcsökkentést
hajt végre az ENI a feladat megszüntetés miatt, ez is példaértékű. A létszámcsökkentésnek ez a
szerény, visszafogott dinamikája és emellett azt gondolom, hogy azok az értékeink, amik eddig
is fontosak voltak, azok figyelemre méltóak, hogy meg tudjuk tartani, a Bursa támogatási
rendszere marad, a közfoglalkoztatásban ami lehetőségünk van, azt teljes egészében ki fogjuk
használni. Marad a Gyógyfürdő kezelés, teljesen speciális, Makó kártyát kívánunk bevezetni, azt
már tudom, hogy mibe kerül, egy biztos, hogy a fő elve az lesz, hogy felét fizetik a makóiak
azért, hogy a leendő Makovecz fürdőt, a Kovacsics üzemeltetésű makói fürdőt igénybe
vehessék. Tehát én úgy gondolom, hogy ez egy olyan kiegyensúlyozott költségvetés a makói
válságos viszonyok közepette, ami az ezt tudomásul vevő intézményeknek, intézmény
pénzügyeseknek, intézményvezetőknek, kht., kft. vezetőknek, pénzügyeseknek és az összeállító
kollegáknak, élén a jegyző asszonnyal köszönhető. Én ennyit szerettem volna felvezetésként
elmondani a költségvetéshez. Kérdéseken a sor, tessék parancsolni. Dr. Sánta Sándornak van
kérdése, parancsolj képviselő úr. Vélemény lesz képviselő úr? Vélemény. Kérdést lezárhatom?
Gál Sándor kérdést szeretne, parancsolj, tiéd a szó. Kérdésnél tartunk.

Gál Sándor, mezőgazdasági tanácsnok, települési képviselő: Polgármester Úr!

Képviselőtársaim! Először is engedjék meg, hogy én mint hosszú idő után újból a testület tagja
köszönetet mondjak az előterjesztés elkészítőjének. Amennyire időm és szakértelmem engedte
elég részletesen igyekeztem áttanulmányozni azt és különös tekintettel az előző évekre való
visszatekintéssel egy rendkívül precíz és értékes munkának tartom. Ezzel együtt is lenne egy-két
kérdésem. A harmadik oldalán egy kicsit az kavar meg, alulról a 3. bekezdésben a
városmarketing kérdése, valamint az utolsó előtti bekezdés ismételten érinti ezt a területet.
Ugyanakkor a költségvetésben igyekeztem kibogarászni, hogy tulajdonképpen hogyan is áll ez a
városmarketing kérdése és annak a költségvetési hatása. Bizottsági ülésen már találkoztam vele,
hogy tulajdonképpen ez a tevékenység is tudomásom szerint kiszervezésre került és az InmaCo
Kft. végzi ezt a tevékenységet, ami egy magán cég. Előrebocsátom, sem a tulajdonosokkal, sem
a szervezeti formával semmi problémám nincsen, se magán, se egyébként, csak nem értem az
összefüggést és ezért kérdezem. Valóban igaz, hogy nonprofit kft. ez a InmaCo Kft. vagy ezzel
alakult, és ezt nem egészen értem, hogy egy magánszemélyekből álló kft. hogy lehet nonprofit.
Ez az egyik része a dolognak. Az önkormányzat részese-e ennek a kft-nek az átalakulás kapcsán
részt vettünk-e benne, mert a bizottsági üléseken ezzel a kérdéssel nem találkoztam. Ez az
egyik. A 17-es mellékletben 10 fő képviselő szerepel, de utána rájöttem arra, hogy
tulajdonképpen van egy alpolgármesterünk is, aki képviselő is és ezért van ez a szám. Tehát ez a
kérdés már nem kérdés. A költségvetésben a mezőgazdasági tanácsnoki tisztemből eredően két
sor érintett, egyrészt a mezőőrök kérdése, másrészt a dűlőutak karbantartási kérdése, amit
viszont rendkívül elhibázottnak tartok. Alapvetően azért, hogy 10 évi szárazság után ilyen
rendkívüli nedves időjárás után hihetetlen gyalázatos állapotok uralkodnak a dűlőutakon és ez
várhatón a tavaszi munkák beindulásával még súlyosbodik. És a tavalyi 3,9 millió Ft-tal
szemben mindössze 1,5 millió Ft van a költségvetésben. Az a kérésem, hogy ezt a kérdést
nagyon komolyan vizsgáljuk felül, mert Makó lakosságának döntő többségét ez a kérdés érinti
és egyszerűen megközelíthetetlenek a földterületek. Amit az előző napirendi pontnál akartam
mondani és a polgármester úr kérésére nem tettem fel, az lett volna, hogy Sánta képviselő úr
területéhez kapcsolódóan a Tulipán utcai járda valami rejtélyes oknál fogva kimaradt. Itt nap,
mint nap életveszély uralkodik, mert az egész Honvéd városrész gyerekei az iskolába a közúton
közlekednek. Ezt csak az veszi észre, aki gyakran ott megfordul, én személyes érintettség okán
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látom ezt nap, mint nap, mert édesanyámék ott laknak. Ez az egyik. A másik pedig, ezt ’52-ben
csinálták ezt a járdát. Nem látom ennek a pénzét …

Dr. Buzás Péter polgármester: Miért nincs benne a Tulipán utcai járda …
Gál Sándor, mezőgazdasági tanácsnok, települési képviselő: Én értem, hogy nincs pénz a
járdaépítésre, de most ez évtized óta kimaradt ez a kérdés, valami úton módon, nincs róla
tudomásom, hogy valaki felvetette. A másik, ennél sokkal fontosabb és ez a belvízhelyzethez
kapcsolódik, hál’ Istennek Makón a belterületi belvíz érintettség nem túl veszélyes, az ország
más területeihez képest jelen pillanatban. De van egy, ami évtizedek óta nagyon veszélyes és
iszonyatos károkat okozott, nevezetesen, amikor a Tulipán utcai csatornát kibélelték, a Tulipán
u. 24. és 26. között lévő belvíz belteleki kivezető csatornát eldugították, nem vezették be a
gyűjtőbe. Egyébként aki Makó várost ismeri, az tudja, hogy Makó városon az utcák közötti
kertek alja az tulajdonképpen régi marosi éraljakra települt és így a Csillag utca és a Tulipán utca
közötti területén egy beltó keletkezett.
Dr. Buzás Péter polgármester: Te mondják itt nekem, hogy ez nem költségvetési téma.
Gál Sándor, mezőgazdasági tanácsnok, települési képviselő: Én nem itt akartam szólni.
Dr. Buzás Péter polgármester: Te vagy a Fidesz vezérszónoka, mondjad.
Gál Sándor, mezőgazdasági tanácsnok, települési képviselő: Polgármester úr, Te
mondtad, hogy ne szóljak hozzá.

Dr. Buzás Péter polgármester: Bocsáss meg, az oda se tartozott, mert a kft-nek átadott
feladatokról tárgyaltunk akkor. Ez a közérdekű egyebek közé tartozik, hogy mondjuk egy
bizonyos utca 24-26. szám alatt el van dugulva vagy nincs eldugulva a cső. Most Makó város 12
milliárdos költségvetéséhez mondd meg nekem, hogy mi köze a Tulipán utca 24-26. előtt, hogy
el van dugulva a cső.

Gál Sándor, mezőgazdasági tanácsnok, települési képviselő: Hogy van-e fedezet a
költségvetésben vagy nincs, ez a kérdés, tulajdonképpen így érintette a mostani napirendi
pontot. No akkor még egy dolog és tulajdonképpen nem emlékszem rá pontosan, hogy is
mondtad, milyen szlogent lehetne adni a költségvetésnek?

Dr. Buzás Péter polgármester: Válságban kell fejleszteni, válságban ruházunk be, mert ez

befektetés a jövőbe. Tehát válságban beruházni, befektetés a jövőbe. Erről szól a költségvetés,
és utána meséltem arról, hogy egyébként a működés pedig a körülményekhez képest rendben
van.

Gál Sándor, mezőgazdasági tanácsnok, települési képviselő: Tökéletesen egyetértek, tehát
ki szeretném egészíteni egy apró dologgal, ami megint csak nem bántó, csak elgondolkoztató,
24-es mellékletet áttanulmányozva, ami az adósság törlesztésnek az ütemezését tartalmazza én
azzal egészíteném ki, hogy utánam a vízözön. Köszönöm, hogy meghallgattak.

Dr. Buzás Péter polgármester: Márton Imréé a szó, tessék parancsolni. Most már
hozzászólásoknál vagyunk.
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Márton Imre, a civilkapcsolatok tanácsnoka, települési képviselő: Bocsánat, kérdés lenne

először kérdeznék, 4 konkrét kérdést. A 24. oldalon a mellékletben szerepel a Fürdőfejlesztő
Kft. tagi kölcsön 183 millióval, ezt itt néhány emberrel beszélgettük, nem nagyon értjük, biztos,
hogy van erre frappáns és jó válasz, amit tudni fogunk, hogy hova kell, hogy rakjunk. A másik a
sportügyben a 23. oldalon a finanszírozás szét van bontva kettő részletre, egy 22, meg egy 10
milliósra. Ennek kérdezem, hogy mi az oka. Az iparűzési adó egy kicsit, minthogyha borúlátó
lenne, mert azt látjuk itt a tavalyi 665 millió helyett, hogy csak 630 millió van betervezve. Mi
ennek az oka, hogy egy kicsit kevesebbet terveztünk be. A szöveges elemzésben az 5. oldalon
szerepel a közbiztonságnak a fokozása, ami tavaly is történt. Elkezdődtek a kamerák felszerelése
és üzemel vagy nem üzemel, de én valahol olyat is hallottam talán, hogy nincs is teljesen
kifizetve ez az egész, nem tudom, hogy ez hogyan terheli ezt az évet vagy nem terheli.
Köszönöm.

Dr. Buzás Péter polgármester: Kérdése van-e még valakinek? Bárkinek a teremben kérdése

van-e a költségvetéshez, tekintve, hogy mindenkit érint, Makó közösségét érinti. Nincs.
Teremben ülőknek sincs kérdése. Akkor csapjunk bele a kérdésekre történő válaszadásba. A
fürdő 183 milliójával kapcsolatban segítséget kérek, tehát hogy most az új konstrukcióban a tagi
kölcsön kérdése hogy néz ki, én más számot láttam, mint amit a képviselő úr elmondott.
Iparűzési adó miért kevesebb azt majd Nagy Imréné el fogja mondani és közbiztonság ügyben
meg a jegyző asszonytól fogok segítséget kapni, mert felszúrtad azt, hogy miért nem fizettünk ki
tételt és lehet, hogy nem is fogjuk kifizetni, de ha igen, akkor az az ez évit terheli. Menjünk
sorba. Gál Sándornak, hogy igaz-e, hogy nonprofit kft. és hogy mi ez a marketing,
önkormányzat részese ennek a kft-nek. Arról van szó, hogy ebben az esztendőben mi azt
gondoljuk, hogy a városmarketing intenzitását, dinamikáját növelni kell. Azt gondoljuk, hogy a
fürdő belépésével szükség van a fürdőhöz kötődő marketingre, szükség van arra az eszméletlen
nagy marketing munkára, amit a fürdő üzemeltetőjeként Kovacsics Imre és cége ki fog fejteni.
De az, hogy a város hogy viszonyuljon ehhez és még millió más olyan dologra, amire e 2 nem
terjed ki, helyi saját makói céggel ráröppenjünk és ehhez segítséget adjunk, ahhoz voltak makói
jelentkezők, akik megalakítottak egy céget és ők végzik majd ezt a marketing munkát. Ennek a
konkrét tartalmáról, hogy körülbelül ez micsoda jegyző asszony segítségét kérem, ő ad majd
egy-két információt. Egyébként, hogy közhasznú-e, én úgy tudom, hogy közhasznú,
magánszemélyek is hozhatnak létre közhasznú társaságot, a lényeg az, hogy közhasznúként kell
neki működni. Magyarul nyereséget nem vehet ki, azt vissza kell fordítani a köz javára. A cég
működésével, felállásával alapvetően én egyetértek. Biztos vagyok abban, hogy Makó városának
ez évben a legfontosabb dolga az, hogy megépített fürdő ez évben, jövő évben, azt követő
évben is rentábilis legyen. Ahhoz, hogy ez a fürdő rentábilis legyen sok mindenkivel össze kell
fogni, a legjobbaknak a szakmai tudására van szükség. Az, hogy ezenkívül még mit tudunk tenni
mi makóiak ennek érdekében, meggyőződésem, hogy nekünk ebbe még plusz forrásokat kell
beletenni akként, hogy konkrét, egyedi megrendelések tisztességes visszamérése révén makói
magáncég is segítse ezt a tevékenységet. A 10 fő képviselő az megmondom őszintén, hogy
nézőpont kérdése. Volt helyi képviselő, aki ezt szóvá tette és az igazság az, hogy én azt
gondolom, hogy ez így rendben van. Ezt a szabályt nem én találtam ki, lehet, hogy még
kevesebben is elegek volnánk, én ezt nem tudom, a törvényalkotó úgy döntött, hogy a korábbi
23-hoz képest most a 11-en leszünk, 10 meg egy alpolgármester, meg egy polgármester. Tehát
jelenleg ennyien vagyunk. Mezőgazdasági tanácsnok meg a dűlőutak ügye. Terveztem, hogy
beszélgetek veled a költségvetésről, nem sikerült, szeretettem volna elmondani, hogy korábban
a Nagy-György József ilyesmi összegből csinálta meg a gréderezést és én azt gondolom, hogy
nem ityre-fityre kell a gréderezésre pénzt kiadni. A kollegáim eszméletlen tévedésben voltak
tavaly, hogy 3,8 millióig mentek el, az idén erre ennyi pénzünk nem lesz. Ezt korábban a Nagy-
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György József úgy csinálta, hogy a nagyobb területen gazdálkodó gazdákat géppel, tolólappal
együtt összefogta és segített abban, hogy a gréderezés megtörténjen. Én téged, mint
mezőgazdasági tanácsnokot arra kérlek, hogy mezőgazdasági tanácsnoki munkád során
szervezd meg ezt a nagyobb gazdálkodókkal, összegyűltek már, megalakultak, csatornát
építenek, ez nagyon helyes, a külterületen azt csinálják. Én azt gondolom, hogy ez az
önkormányzat nélkül is megy. Tehát a dűlőutakra az a szokásos 1,5 millió az elég lesz, pláne, ha
figyelembe vesszük azt, hogy tavaly és tavaly előtt nem emeltünk mezőőri járulékot,
többletforrás erre nem képződik meg, a mezőőrök működtetéséhez szükség lesz a gazdálkodók
által befizetett pénzre. Ha belegondolunk abba, hogy a külterületre való odafigyelés az
önkormányzati törvény szerint milyen mértékben kötelező feladata Makó Város
Önkormányzatának, én javaslom, hogy ezt mind gondoljuk át és szívesen állok rendelkezésre a
részletek megbeszélésére. Én szeretném majd a hozzászólások során minden képviselőnek
figyelmébe ajánlani, a régiek tudják, az újaknak mondom csak, hogy költségvetés alkalmával a
vitában elhangzottakat, vagy a költségvetés összeállítás előtt különböző javaslatokat ha tudjuk,
azt beépítjük. Például ilyen volt a Molnár Lászlónak a lobbi tevékenysége a Pulitzer-nap
kapcsán, mert a Pulitzer-nap nem volt benne az eredeti költségvetésben. Jött a Molnár László és
akkor most úgy tűnik, hogy valahogy csak megoldódik a Pulitzer-napnak az ügye. Nem tudom
teljesen, hogy hol tart, de egy dolog biztos, hogy amikor már bizottsági szakban van a
költségvetés, meg itt a testület előtt, költségvetési észrevételt egy módon tudok beépíteni, ha
valaki azt mondja, hogy kevés ide a 1,5 millió, összesen kérnék hozzá legalább még 1-2 milliót.
A helyzet az, hogy ide akkor tudunk, - ha a többség megszavazza - pénzt tenni, ha
megmondjátok, hogy honnan. Úgy általában pénz nincs. Nem tudunk ide forrást tenni, a 7
millió Ft összes tartalékunk nem ezt a célt szolgálja, ha megmondjátok, hogy mit hagyjunk el.
Tehát mondjuk kevesebb támogatást adjunk a Maros Táncegyüttesnek vagy nem tudom,
hagyjuk el a pedagógus cafeteriának egy részét vagy nem tudom. Megmondjátok, hogy ennek a
terhére, akkor megvizsgáljuk ezt kérdést, megbeszéljük, én nem mondom, hogy teljesítjük, de az
a kérésem, hogy mindenképpen beszéljünk arról, hogy honnan, minek a rovására. A Tulipán
utcai járdára azt tudom mondani egy költségvetés kapcsán, kedves képviselőtársam kérem
segítségedet abban, én is megkeresem majd az országgyűlési képviselőnket, hogy a jövő évi
költségvetésbe érje el, érjük el együtt, veled, vele, hogy a különböző decentralizált források
kerüljenek visszaállításra. Ezt úgy hívták, hogy területi kiegyenlítő, céljellegű decentralizált, stb.
100-150 millió Ft-ért járdát tudtunk építeni Makón a területi kiegyenlítő pályázatból. De ez
nemcsak Makónak problémája, ez problémája Kiszombortól Nagyérig, minden
önkormányzatnak. Kérem, segíts abban, én nem azzal jövök most ide neked, hogy kérjük meg a
képviselőnket, hogy tegyünk be mi is 1 milliárdot a 43-as út házainak a javítására, mint a
korábbi kormányzati ciklus utolsó évében, másik képviselőt megkérve beletetette, hogy 1
milliárdos forrás legyen pluszban a 43-as út mentén lakók kártalanítására. Én ilyeneket nem
kérek. Makóiak érdekében ahhoz, hogy járdát építsünk szeretném, ha több közmunkásunk
lenne, szeretném, ha nekik több pénzt tudnánk fizetni, velük járdát tudnánk építtetni,
szeretném, hogyha a területi kiegyenlítő rendszer visszaállításra kerülne és mellé tudnánk tenni
az önerőt és megint 100 milliós nagyságrendű pénzért évente járdát tudnánk építeni. Szeretném,
hogyha a Balti 83 méteres alapszint, amit annak idején nekem sikerült a költségvetésbe beletenni
lehetővé tenné, hogy 200 uszkve 400 millió Ft-ért csatorna mederburkolatot tudjunk csinálni és
akkor a Tulipán utcai járda nem volna probléma. Előbb-utóbb eljutnánk oda is, hogy ott a
csapadékvíz-csatorna megoldódjon és a járdaépítés is megoldódjon. Adósságtörlesztés. Én nem
tudom, hogy mire mondtad, meg mi van ott a táblázatban, mert számot nem mondtál, az idei
kamatteher az én fejemben a 11-12 milliárdos költségvetésünkhöz képest 51 millió Ft, tehát
ilyen nagyságrendű. Ez a kamatteher az idei évben. Nem tudom, hogy miről beszélsz, amikor
azt mondod, hogy utánam a vízözön. Nem tudom miről beszélsz most a választási ciklus első
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évében, amikor a választások elején azt mondtam, hogy szavazzatok rám, majd én megoldom a
problémát. Ez a költségvetés olyan költségvetés, hogy nehezedő körülmények ellenére ez ezt a
problémát kezeli. El szoktam mindig mondani, én még a kormány szót nem ejtettem ki a
számon költségvetés kapcsán. El szoktam mindig mondani, most is elmondom, hogy politikai
színtől függetlenül minden kormány mérhetetlenül profi abban, hogy csökkentse az
önkormányzat mozgásterét. Ez a szoci kormányokra is igaz, a Fidesz kormányra is igaz.
Szerintem ez egy nagyon korrekt költségvetés, egy olyan költségvetés, ami ezt az eszméletlen
fejlesztést, ezt a 5-szörös fejlesztést levezeti. Én úgy gondolom 2 dolgot tehettünk vagy
felvettük a kölcsönt, hogy az 5-szörös önerőt mellétegyük vagy azt csináltuk volna, hogy nem
vesszük fel a kölcsönt, és nem fejlesztünk és akkor a többi településekhez képest lemaradunk.
Tehát nem azt választottuk, hogy semmit nem lépünk, megnéztük, hogy mit csinál Kistelek,
megnéztük mit csinál Mórahalom és úgy gondoltuk, hogyha Mórahalomnak szabad gyógyfürdőt
építeni a maga 5.800 lakosával, akkor talán a 25 ezres Makónak is szabad gyógyfürdőt építeni az
autópálya mellett, ahol ráadásul délről hamarabb ideér a vendég, mint Mórahalomra. Tehát mi
elindultunk ebbe az irányba és azt mondtuk, hogyha most 5-szörös fejlesztés van, akkor ahhoz
az önerőnek is 5-szörösnek kell lenni. Ha tőled, mint mezőgazdasági gazdálkodótól egy fillér
adót nem kérhetek és ez így van rendjén, meg a többi mezőgazdasági vállalkozótól se kérünk
adót, mert jogszabály nem teszi lehetővé, meg nincs, nem képződik meg neki, akkor mit
tudjunk csinálni. Akkor azt csináljuk, hogy kötvény formájában a legolcsóbb hitelt igénybe
vesszük, hogy ezt az 5-szörös fejlesztést megvalósítsuk és ez a város versenyben maradjon a
többiekkel szemben. Kedves képviselőtársam, se az idén, se most, se jövőre, se azt követő
évben ne mondd nekem, hogy utána a vízözön, 2014-ben meg visszatérünk rá, hogy utánam-e a
vízözön. Addig meg én kezelem ezt a problémát. Ne mondjál ilyet, én se mondok neked ilyet,
felajánlom a segítségemet, hogy összehozlak Nagy-György Józseffel és esetleg egy-két gazdával,
hogy gréderezésre meglegyen a pénz. A 183 millió Ft tagi kölcsönt azt mondjátok el, megkérem
Vékonyné Bakó Alízt, a Makói Fürdőfejlesztő Kft. ügyvezetőjét a válaszadásra.

Vékonyné Bakó Alíz, a Makói Fürdőfejlesztő Kft. ügyvezető igazgatója: Tisztelt

Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! A 2011. évi költségvetésbe azért került beállításra
183 millió Ft tagi kölcsön, mert az 2011. február 3-áig kifizetésre került a kft-nek.
Természetesen ez az összeg a bevételi oldalon is realizálódik, mivel ezzel az összeggel a kft.
elszámol az önkormányzat részére.

Dr. Buzás Péter polgármester: Köszönjük. Így már rendben van. Tehát nemcsak kiadási

oldalon, bevételi oldalon is megjelenik és így akkor nincsen tagi kölcsön. Rendben?
Megnyugtató? Sporttámogatás. Az a helyzet kedves képviselőtársam, hogy nagyon fontos, hogy
a működés ugyanazon a szinten maradjon. Szociális ellátó rendszerben nem tervezünk
visszalépést a Családok Átmeneti Otthona és nappali melegedőn kívül. Egy csomó dologban,
mint ahogy említettem, pedagógusoknál nem vesszük el a cafeteriát, fizetünk túlóradíjat. A
sporttámogatás nagyon nagy pénzt teszünk bele a futballba és ezért hozom külön soron, hogy
22 millió Ft az általános sporttámogatás és az a 10 millió Ft, amit plusz soron hozok az
gyakorlatilag az NB II-es megyei feladatot ellátó futball klub támogatásának tudható be. Arról
van szó, hogy itt most a Magyar Köztársaság Parlamentje nagyon helyesen elfogadott egy olyan
törvényt, amiben a különböző cégek nyereségadójuk egy bizonyos részét a sport támogatására
teszik lehetővé, bizonyos feltételek fennállása esetén. Ennek a törvénynek a véleményeztetése
van most soron, a brüsszeliek most hagyják jóvá és azt figyeljük, hogy ennek mi lesz a vége.
Vásárhely már közalapítványt hozott létre erre a célra, a Makói Utánpótlás Futball Club szintén
valami közhasznú társaságot hozott létre. Itt már mindenki mozdul, megmondom őszintén,
hogy mi akkor, akarunk mozdulni, amikor véglegesen tudjuk, hogy milyen lesz a szabályozás és
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megnézzük, hogy abba állítólag van valami olyan, hogy az össz támogatás 30%-a az ilyen
fejlesztésre is fordítható, tehát mondjuk esetleg lelátót lehet építeni a focipályán, stb. Akkor
megnézi a város, hogy ezt a 10 milliót önerőbe tegye, ne önerőbe, stb. Tehát mi úgy gondoljuk,
hogyha például a futball klub ebbe a támogatásba beszállhat, akkor amilyen ütemben ott
pótolják ezek a nyereségből beszedett összegek, olyan ütemben vonjuk ki ezt. Megmondom
őszintén, azért van benne költségvetési soron, hogy nem akarjuk azt semmiképpen, mert tavaly
kötelezettséget vállaltunk, hogy júniusig mindenképpen finanszírozzuk ezen a szinten a focit és
azt követően meg majd attól függően, hogy a szabályozás hogyan alakul. Ha itt megvitatjuk,
hogy milyen stratégiát kövessünk annak megfelelően megyünk tovább, de egy biztos, hogy amit
a futball klub, - én tavaly, tavaly előtt egy meccsükön sem voltam kint, - de létrehozott az
Makón egy érték. Tehát az, hogy Nemzeti Bajnokság II. vonalában van évek óta,
középmezőnyben, volt bronzérmes is, várostörténeti jelentőségű, millió más sportágban is van
ilyen, de a fociban eddig még nem volt, ez egy érték. Egy értéket tönkre tenni nagyon könnyű
lenne, nem akarjuk tönkre tenni, de erőnket meghaladó az a támogatás, ami benne van és ebből
olyan ütemben szeretnénk visszajönni, hogy ez az érték maradhasson. Ezért szerepel külön
soron. Az a célunk, hogy a kicsik támogatása lehetőleg változatlan maradjon, nem biztos, hogy
sikerül, lehetőleg változatlan maradjon. Hogyha a kicsiknél esetleg csökkentés lesz, ezt még nem
tudom pontosan, hogy mi lesz a dolog vége, akkor az maximum körülbelül olyan arányú lesz,
mint amilyen arányú a kormányzati finanszírozás mínusza az önkormányzat irányába. Ez
nagyjából 10%, mert egy 5-6%-kal kevesebb pénzt kaptunk rá nominálisan és hozzáadjuk a
KSH által jósolt 4%-os inflációt ez összesen 10%. Tehát maximum ilyen mértékű visszalépést
gondolok a kicsiknél és a 100-150 ezer Ft-ot ezt precízen kiszámolva, mert kicsi pénz is pénz.
Tehát a kicsit nem óhajtjuk csökkenteni, pláne nem ilyen mértékben, meg nem ebben az
ütemben, a külön sor tehát ezt jelenti, amit az előbb neked elmondtam. Iparűzési adó miért
annyi. Nagy Imréné megkérlek, hogy légy szíves válaszolj rá.

Nagy Imréné, az adócsoport vezetője: Tisztelt Testület! Az iparűzési adó és a teljes

adóbevétel tervezése során is mindig a biztonsággal beszedhető adó kerül betervezésre,
pontosan azért, hogy a költségvetési egyensúly év vége felé fel ne boruljon. Az iparűzési adó a
lehető legbonyolultabb a tervezés során, hiszen a tervezéskor még csak a 2009. évi bevallások
állnak rendelkezésre és az iparűzési adót a tényleges bevétel 2%-a után fizeti meg. A tavalyi év
bevételeink a 2009-es tényleges bevétel alapján egy előlegként kerültek megfizetésre, a 2010-es
bevallások csak májusban állnak rendelkezésre. Tehát ezt pontosan megtervezni nem lehet, egy
biztonsággal beszedhető adót tervezünk meg. Az elmúlt 16 év során, amióta az iparűzési adó
bevezetésre került, soha nem fordult elő az, hogy kevesebb adó folyjon be, mindig voltak
kisebb-nagyobb eltérések, volt hogy csak 5 millió, volt, hogy 80 millió. Ez mindig attól függ,
hogy a következő évi tényleges adó mennyi lesz és az alapján fogja fizetni a 2011. évi előlegét.
Lesz olyan adózó, aki vissza fog igényelni, lesz aki majd többet fog fizetni. Tehát ez egy
biztonsággal betervezett, beszedhető adómérték.

Dr. Buzás Péter polgármester: Köszönöm szépen. Rendben van. Közbiztonság ügyben
jegyző asszonytól kérek segítséget, mert a szakszerű magyarázatot ő tudja erre, amit kérdeztél.

Dr. Bánfi Margit jegyző: Tisztelt Képviselő-testület! A kamerák átadás-átvétele az elmúlt év
végén megtörtént, egy 1 hetes műszaki átadás-átvételi időszakra került sor. Ennek végén a
működő kamerák után az 1 hét eredménye alapján került kifizetésre a hátralévő összeg, és
természetesen miután időben a műszaki átadás-átvétel jelentősen eltolódott, sor került kötbér
igény bejelentésére is. Jelenleg ezekben a kérdésekben egyeztetések folynak a kivitelezővel. Az
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erre a célra biztosított pénzösszeg a költségvetésben a pénzmaradvány soron áll rendelkezésre.
Úgy gondoljuk, hogy ebből lesz a városnak megtakarítása. Köszönöm.

Dr. Buzás Péter polgármester: Nagyon szépen köszönöm. A kérdésekre elhangzottak a
válaszok. Hozzászólások Makó költségvetéséhez. Gál Sándor tessék parancsolni.

Gál Sándor, mezőgazdasági tanácsnok, települési képviselő: Tisztelt Polgármester Úr!

Képviselőtársaim! Csak emlékeztetni szeretnék arra, hogy frakciónk kérte a polgármestert a
fürdő ügyében tegyen meg mindent, meg is tett úgy érzem és ezért ugyan tudom, hogy nem
sokat számít, de köszönetünket fejezzem ki. Ismételten a szószaporítás ellenére azt a bizonyos
szlogen kiegészítést nem azért tettem, hogy bántsam, mert úgy van, ahogy mondja, hogy
válságban kell kellő lépéseket tenni, hogy a válság megszűntével utána előnybe kerüljünk. Csak
pusztán arra értettem, hogy a hiteltörlesztési ütemezésben 2014-ig egy mérsékelt összeg van,
nyilván ez szerződéskötések kérdése, 15-től kezdve viszont jelentős hiteltörlesztés fogja terhelni
az önkormányzatot. Ugyan nagy valószínűséggel polgármester úr, sem jó magam, meg egy
páran már ennek a gondjában nem fogunk részt venni korunknál fogva, de azért ez azt jelenti,
hogy bizonyára akkor is együtt fogunk érezni és segíteni az akkori vezetést, ha még egyáltalán
élünk. Tehát én erre gondoltam, semmi másra az égadta világon, de ez az igazság, hogy 2015-től
az addigi 200 millióval szemben 1 milliárd 400 millió az éves törlesztés egészen 2026-ig. Tehát
ez egy olyan jelentős időszak, ami szószerint egyetértve a korábbi szlogeneddel, egy
emberöltőnyi fejlesztésnek az ára és az, hogy Makó ne süllyedjen le a sok kis apró települések
közé.

Dr. Buzás Péter polgármester: Egy számot elnéztél, ne haragudj már. 1 milliárd 400 nem
lehet egy éves törlesztés, mert összesen az adósság annyi.
Gál Sándor, mezőgazdasági tanácsnok, települési képviselő: Hát én nem tudom, itt van

2015-től 21-ig …

Dr. Buzás Péter polgármester: 181 millió a legnagyobb adósságszolgálat 2013-ban …
Gál Sándor, mezőgazdasági tanácsnok, települési képviselő: Valaki magyarázza meg

nekem itt szószerint ezer Ft-ban van és ez 1.389.413 ezer Ft-ban ez akárhogy számolom három
nullát utána teszek ez 1 milliárd.

Dr. Buzás Péter polgármester: Gál Sándor! Most azt mondom, amit ilyenkor szoktak a TV

előtt. Ne a szemednek higgy, nekem.

Gál Sándor, mezőgazdasági tanácsnok, települési képviselő: Jó, rendben van.
Dr. Buzás Péter polgármester: Figyeljenek ide kedves makóiak. Képzeljék van 3 milliárd
kötvényünk annak van némi kamata. 20 év a törlesztési idő. Lehet 1 milliárd 300 millió az éves
törlesztése. Hát akkor 20 év alatt 30 milliárdot törlesztenénk vissza.

Gál Sándor, mezőgazdasági tanácsnok, települési képviselő: Én csak azt olvasom fel, ami

itt van előttem. Lehet, hogy ez a szám rossz. 7 év alatt összesen, köszönöm. Elnézést kérek,
akkor itt a nagy nyilvánosság előtt. Tehát én úgy értékeltem ezt, hogy évente ennyi.
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Dr. Buzás Péter polgármester: Nem.
Gál Sándor, mezőgazdasági tanácsnok, települési képviselő: Jó, rendben, így, sőt
megkövetlek téged is és az illetékeseket is és ezt ne rója fel nekem senki, mert nem biztos, hogy
ennyire értenem kell hozzá. Ezt én úgy értelmeztem, hogy ez évente ennyi. Ez hihetetlen nagy
számnak tűnt és ezért visszavonom.
Dr. Buzás Péter polgármester: Köszönöm szépen.
Gál Sándor, mezőgazdasági tanácsnok, települési képviselő: Elolvasni elolvastam,

tanulmányoztam, hát nem minden esett a talpára. A másik része a dolognak pedig, azt azért
nem rajtam múlott, hogy előtte ne egyeztessünk. Tehát ezt ne ródd fel nekem, jó?

Dr. Buzás Péter polgármester: Jó.
Gál Sándor, mezőgazdasági tanácsnok, települési képviselő: És azért ezt a dűlőút kérdést

ezt azért jó lenne, hogyha egy kicsit még megközelítenénk, mert tudod Te is nagyon jól, hogy a
mezőgazdasági tanácsnoki tiszt az önmagában véve hogy úgy mondjam lehet nagyon ügyesen is
csinálni, volt erre példa, az elődöm nagyon ügyesen csinálta ezt a dolgot, mindenféle
szempontból, most is nagyon ügyesen csinálja. Lehet, hogy az lett volna a legjobb, ha ő marad
ebben a tisztségben, mert annyira ügyesen csinálta, de az élet így hozta, hogy most nem ő van
ebben a tisztségben. Köszönöm.

Dr. Buzás Péter polgármester: Köszönöm szépen képviselő úr a hozzászólásodat. Rendben
van, beszélni fogunk erről a külterületi dologról. Hát forrás az nem nagyon van, de beszélünk
róla, értem, rendben van. Dr. Sánta Sándoré a szó, parancsolj képviselő úr.

Dr. Sánta Sándor települési képviselő, az Oktatási, Művelődési, Szociális és
Egészségügyi Bizottság elnöke: Tisztelt Képviselő-testület! Én szeretnék egy kicsit

visszatérni ünnepélyesebb hangvételre. Szeretném a testületet és a TV nézőket is emlékeztetni
arra, hogy a költségvetés az önkormányzatnak, annak tárgyalása nagyon fontos napja, nagyon
fontos napja ez a mindenkori polgármesternek és a hivatalnak. De amikor én készültem erre
mondjuk úgy hozzászólásra, két dolog jutott eszembe. Az egyik Sir Bernard Shaw-hoz, a másik
P. Bodzsár Erzsébethez köthető. A Grand Canyon-ról egy időben rengeteget írtak és hát szinte
überelhetetlen volt és várták, hogy az odautazó Bernard Shaw mit ír róla és akkor azt
nyilatkozta, hogy „Annyi mindent mondhatnék, így hát mit sem mondok a Grand Canyon-ról.”
A másik az ismert újságírónőről az jut eszembe, hogy végighallgattunk itt késhegyre menő
költségvetési vitákat és amikor sikerült neki elérni, hogy ez bekerüljön, akkor még bekerülhetett
a tárgyalás napján is a költségvetésbe, utána nem szavazta meg a költségvetést.

Dr. Buzás Péter polgármester: Ez valóban így volt.
Dr. Sánta Sándor települési képviselő, az Oktatási, Művelődési, Szociális és
Egészségügyi Bizottság elnöke: Így volt.
Dr. Buzás Péter polgármester: Kiváló a memóriád, ez így volt.
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Dr. Sánta Sándor települési képviselő, az Oktatási, Művelődési, Szociális és
Egészségügyi Bizottság elnöke: Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat gazdálkodását,
így feladatainak ellátását a mindenkori kormány, mindenkori törvényei, rendeletei
nagymértékben befolyásolják.

Dr. Buzás Péter polgármester: Így van.
Dr. Sánta Sándor települési képviselő, az Oktatási, Művelődési, Szociális és
Egészségügyi Bizottság elnöke: Most az a helyzet van, hogy az ellenzéknek van kormánya és

a kormány ellenzéke a polgármesteri többség. Most van egy szűk mozgásterület, amin lehet
mozogni és amin lehet vitatkozni. Én annak idején a kampányban felhoztam, most is mondom,
hogy figyelni kell a kormány rendeleteit és azok valamiféle utat mutatnak és persze, ha az
önkormányzat ezt nem követi, mi van akkor. Ki dönti el, ki szankcionálja és kell-e szankcionálni
és a szankció nem a lakosságot sújtaná-e. Én azt olvasom ki, hogy a kormány azt diktálja, hogy
a kötelező feladatokra kell koncentrálni. Most kiemelendő itt az önként vállalt feladatok közül a
fürdő beruházás. Azt viszont az ellenzék támogatta. Végignéztem a beadott pályázatokat,
elnyert pályázatokat, és meg kellett állapítsam, ellenzéki fejjel is, hogy azok 99 vagy akár
100%-ban a kötelező feladatok ellátásait szolgálják. Ezeknek a feladatoknak az ellátására a
városnak égető szüksége van és elmaradása van. Most jön akkor a végszavazás. Itt el kell
mondani, hogy az ellenzék a költségvetést soha nem szavazhatja meg. Ezt annak, aki szeretné,
hogy megszavazza el kell mondjam, hogy az az ellenzék vagy az a politikai csoportosulás,
amelyik megszavazza a költségvetést tulajdonképpen beismeri, hogy ő rá nincsen szükség,
egyetért ugyan a polgármesteri többséggel, de az ő jósága csak egy pótkávé, úgyhogy a
legközelebbi választásokon számíthat a teljes megsemmisülésre. Tehát ezt ne várja senki például
tőlem, hogy ezt meg fogom szavazni. Ugyanakkor viszont nem mondtam le arról, hogy azt,
amit én velem üzentek a választók, azt valamilyen formában közvetítsem. Most itt a
frakcióvezető és polgármester úr beszédéből is kiderült, hogy ennek azért az útjai nincsenek
kitaposva. Nagyon is árulkodó volt az, hogy nincs lehetősége az ellenzéknek, hogy a
költségvetést megkapva természetesen ahhoz igazodva az alatt a 4 nap alatt, mert közben még
bizottsági ülés van, polgármester úr mondta, hogy akkor már késő, hogy ezeket az
észrevételeket beépítse. Én ezt az elmúlt 3 hónap alatt itt testületi ülésen is, bizottsági ülésen is
elmondtam, a közgyógyellátással kapcsolatban, hogy tartósan betegek is kaphassanak
beteggondozási ellátást, meg nagyon sok egyéb dolgot is elmondtam, amit úgy kellett volna,
hogy az illetékes, ha akarta volna beépítette volna. Sőt Csomor Ágnes osztályvezetővel naponta
folytatunk vitát, hogy most meg lehet-e emelni, polgármester úr ígérte, hogy esetleg hozzuk
szóba költségvetéskor a közgyógyellátás értékhatár küszöböt. Tehát napi kapcsolatban vagyunk
az odakerülhetett volna, hát nem került oda. Részben én is vártam, hogy ennek bizonyos
visszaütői is vannak. A lényeg az, tovább mondom azoknak, akik azt várják, például tőlem, hogy
bombázzam és sújtsam ezt a költségvetést és vitatkozzak vele. Látok egy perspektívát egy másik
előterjesztésben, Honvéd városrésszel kapcsolatban, telekösszevonások, utcák megszüntetése.
Ez kicsit polgármester azt mondaná, hogy feladja a labdát, 60 millió Ft-ok vannak említve.
Polgármester úr ugye, hogy milyen kicsi a költségvetéshez képest és 60 millió Ft-okból ezeket a
telekegyesítéseket meg lehetne csinálni utcát, stb., hogy elindulna Honvéd városrésznek a sorsa
és akkor nem is kellene már az ÁNTSZ-nek és egyebeknek szólni. Ugyancsak itt van egy másik
előterjesztésben, amiről szó is volt, a környezetvédelmi alap. Ez sajnos néhány millió. Ezt nem
lehetne egy kicsit jobban megemeli, és akkor abba is beleférne például Honvéd városrész. Tehát
összegezve azt mondom, hogy nemcsak Magyarországon, mindenütt, sőt Németországban még
inkább párt szerint csoportosulnak az önkormányzatnál a képviselők, ki is van írva milyen párt.
Ide is ki lehetne írni, csak mindjárt vita lenne, hogy például Kiss Imréné hova tartozik, meg az
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Imre hova tartozik. Tehát nem lehet a német példát utánozni. Mindenesetre mi párt ezt mi nem
tehetjük. Ugyanakkor itt az aggodalmak a törlesztések. Én is átestem ezen, hogy hogy fogjuk
törleszteni. És rájöttem, hogy egy lyukból nem lehet 2 szelet fújni, hideget és meleget. Akkor,
amikor országosan abban bízunk, hogy beindulnak a vállalkozások és több SZJA, több adó,
több munkahely létesül, akkor azt mondom, hogy a felvett adóssággal kapcsolatban talán
bízhatunk abban, hogy tényleg több SZJA, több helyi adó és több munkahely létesül és akkor
ezeket a felvett kölcsönöket lehet törleszteni. Mindazonáltal polgármester úr azért tehetett
volna olyan gesztusokat, hogy például az amúgy is determinált idei költségvetés, mert hát
majdnem olyan, mint az előzőek, már az előző költségvetésben elkötelezettségek sora van, hogy
azt ne tetézte volna még ilyen rendkívüli testületi ülésekkel, amikor az ellenzék csak kapkodta a
fejét. Úgy gondolom, hogy a polgármester és mi közötti kapcsolat tovább kell, hogy fejlődjön,
hogy a következő költségvetésbe a javaslataink jobban be tudjanak kerülni. Most pillanatnyilag
az a helyzet, hogy az igen szavazatainkra nincs szükség, mert megvan a többség, a nem
szavazataink nem sok vizet zavarnak, ezen azért lehetne változtatni. Köszönöm szépen.

Dr. Buzás Péter polgármester: Ritkán teszem meg, hogy közbeszóljak, mindig a végén

szoktam összefoglalni, de megmondom őszintén olyan jóízű az eddigi beszélgetés, hogy ez
engem is egy kicsit magával ragad. Megmondom őszintén, örülök, hogy végig tudtam hallgatni,
mert ugyan kifejtetted Sánta képviselő úr, hogy nem fogod megszavazni a költségvetést, mert az
az ellenzék megsemmisítette önmagát, a végén meg azt mondod, hogy beszélgessünk, mert
végén még lehet, hogy meg is szavazzátok a költségvetést. Én a második fordulattal értenék
egyet. Én köszönöm szépen a tartalmas hozzászólásodat és köszönöm szépen azt a jóindulatot,
amit ebből érzek és köszönöm szépen azt az őszinteséget, amivel elismerted, hogy Te
tulajdonképpen a Bodzsár nyomdokain vagy, mert tehetek én bármit, ezt a költségvetést Te
akkor se szavazod meg. Tehát ezt én értem, mellesleg azt mondom, hogy azért nem
fölöslegesen vagytok itt, mert ha véletlen, én szívesen beszélnék veletek is, én szívesen
beépíteném a beépíthető javaslatotokat, de annak meg még inkább örülnék, hogyha
elfelejthetnénk ezt, hogy polgármesteri oldal, meg amolyan oldal és azt csinálhatnánk, mint az
első ciklusban. Emlékezz rá, itt voltál akkor is, hogy nem volt polgármesteri oldal, hanem csak
az ügyek voltak és a 386 testületi határozatból 6 olyan volt, amivel én nem értettem egyet és ti
megszavaztátok, 6 ilyen volt, mert akkor Papp Imre képviselő, meg nem tudom kinek a
javaslatára nem fogadtunk el 60 hektár földet, mert kevés volt. Az a 60 hektár most jól jött
volna nekünk az autópálya nyomvonalánál kártalanításnak vagy bármi másnak, leszavaztak
bennünket. Hat ilyen döntés volt. Igen, igazad van, azóta nem engedem meg magamnak azt a
luxust, hogy legyenek ilyen döntések, azóta megvan a polgármesteri többség a következő ciklus
óta, de csinálhatnánk ezt még egyszer, én benne vagyok ebben. Tehát ilyen hangnemű
hozzászólások, mint amit Te elmondtál, egyébként hadd mondjam el, hogy a Gál Sándor is
amilyen hozzászólást elmondott, mérhetetlen korrekt. Igen ellenzéki szerepből ezt kell
mondani, de legalább beismerte, hogy mellénézett a számnak és akkor én nem bántom őt azzal,
hogy akkor miért mondja, mert semmi probléma. Beszélni fogunk vele arról, mert ő képvisel
titeket, beszélni fogok vele, hogy pénzügyileg hogy tudnánk előrébb lépni. Megpróbálok vele
megegyezni abban is, hogy nincs annyi pénzünk gréderezésre, de mindenképp abba neki van
igaza és ezért, ha úgy tetszik ezt el is ismerem, hogy beszélni fogunk a költségvetésről. Neked
igazad van abban, hogy szót váltsunk, csak a bajom az, hogy én nem tudok nektek mit ígérni.
Ha nincs mozgástér, hát azért, mert nem mondják, Baranyi Sándor megkeresett, Molnár László
megkeresett, Marosvári Attila megkeresett. Nem tudok nekik mit ígérni. Ha nincs a
költségvetésben pénz járdára, akkor nem tudok nekik járdát ígérni. Ha nincs költségvetésben
pénz csatornára, ahogy Tulipán utcára nektek nem tudok járdát ígérni, nekik se tudok járdát
ígérni se. Pedig ők megszavazzák a költségvetést. Most akkor ők miért szavazzák meg a
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költségvetést, gondolom majd elmondják. Szerintem azért, mert van cafeteria, szerintem azért,
mert van tisztességes bér Makón a rendszerben, kifizetjük a túlórát és szerintem azért, mert ők
örülnek annak, hogy fejlődik a város, bár ezt Te is elmondtad. Ezt Te is elmondtad és
példaértékű ahogy a jövőbe látsz az adóbevételeket illetően. Mert egy olyan cég, aki most
működik és nem mondok se mostani nevet, se leendőt, de 100-200 milliós nagyságrendű
adóbevételt jelent nekünk. Tehát ez nagyon fontos információ mindenki számára. Én
köszönöm szépen ezeket a hozzászólásokat maradjunk ennyiben. Azért egyet hadd mondjak,
ezt nem most kell eldönteni, 2014-ben majd én eldöntöm, hogy mi legyen az én sorsom, ne
jósoljál, nem beszélve arról, hogy a 2013-tól jelentkező 181 millió Ft-os adósságteher, törlesztés,
kamat, stb. az én eszem szerint az akkori fejlesztési mozgásterünknek felét fogja jelenteni vagy
ha szerencsénk van, egyharmadát. Magyarul felelősséggel lett megtervezve a kötvényfelvétel,
stb. Márton Imréé a szó, parancsolj Imre.

Márton Imre, a civilkapcsolatok tanácsnoka, települési képviselő: Tisztelt Képviselő-

testület! Polgármester Úr! Gilicze volt képviselőtársunkat polgármester úr megidézte és hát én
beszéltem Gilicze János volt képviselőtársunkkal. Polgármester úr ugye azt mondta, hogy
válságban kell fejleszteni, stb. hosszú címet, Gilicze úr is átnézte ezt a költségvetést. Ő egy
rövidebb címet adott neki és felhatalmazott arra, hogy nyugodtan elmondhatom, közkinccsé
tehetem, ő a ködös illúzió költségvetésének nevezte ezt el. Nyilvánvaló a ködben sok minden
lehet, most én nem akarom ezt megbeszélni, meg megmagyarázni, ezt Gilicze János jobban
tudja. Tény az, hogy történnek nagy beruházások és fejlesztések. Ennek a kimenetelét az, hogy
majd hogyan fog működni nem tudhatjuk, mert a jövőbe látás képessége nem adatott még meg
nekünk. Hogy mi miért vagyunk itt, azért vagyunk itt nyilvánvaló, hogy próbáljuk azokat a
véleményeket közvetíteni, amelyet a makói állampolgárok eljuttatna hozzánk és ez nyilvánvaló
egy eléggé összetett vélemény. Valaki támogat bizonyos dolgokat, valaki kevésbé támogat,
egyetért vele. Én is azt gondolom, hogy ezt a fürdő beruházást már be kell fejezni, mert ugye
elkezdődött és most már itt nincs értelme arról beszélgetni, vitatkozni, hogy most a mértékkel
mi van. Ez van és kész. Talán azért azt mindenképpen célszerű lenne tovább gondolni, hogy
gondolkodunk-e azon, hogy egy olyanféle részt is támogassunk, illetve kiszolgáljunk, amely ugye
talán polgármester úrnak lehet, hogy nem a szíve csücske a sportrész, de azért sokan a fürdőbe,
az uszodába azért is járnak, hogy ússzanak. Talán az ígéret szintjén benne volt ez, hogy
valamikor egy úszómedence is kerül majd ide és én úgy emlékszek, hogy polgármester úr is azt
mondta, hogy igen ez jó lenne, hogyha megvalósulna. Én azt mondom, hogy jó lenne, ha
mielőbb megvalósulna, ha már belefogtunk, akkor vigyük végig, még talán úgyis, hogy újabb
fontos fejlesztések történnek, mert ezek megkerülhetetlenek. De azért többekben van egyfajta
tartás ettől, hogy két esélyes ez az egész és azért az egész törlesztés, ami itt végigfut annak nem
holnap, holnap után lesz vége, hanem nagyon soká és jóval később. De abban egyetértünk,
hogy a szociális részt tény, hogy meg kell erősíteni és a kis pénz is pénz, ez igaz szerintem
fokozottan a civilekre is, hiszen egy-egy civil szervezetnél néhány 10, néhány 100 ezer Ft is
nagyon sokat jelenhet. Köszönöm, hogy meghallgattak.

Dr. Buzás Péter polgármester: Én is köszönöm szépen. Molnár Lászlóé a szó, parancsolj
képviselő úr.

Molnár László települési képviselő, fiatalokért és sportügyekért felelős tanácsnok:

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Egy picit gondolkodóba estem az elmúlt
percek során, mert reggel úgy indultam el otthonról, hogy biztos vagyok abban, hogy egy
nagyon kemény bíráló szavakat hangoztató jobb oldali vélemények fognak itt elhangzani.
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Dr. Buzás Péter polgármester: Ne hiányold már annyira …
Molnár László települési képviselő, fiatalokért és sportügyekért felelős tanácsnok: Nem

hiányoltam, de erre számoltam.

Dr. Buzás Péter polgármester: Megvagyunk nélküle.
Molnár László települési képviselő, fiatalokért és sportügyekért felelős tanácsnok:

Azután jöttek a dicsérő szavak Gál Sándor képviselőtársam, nem akarom idézni, hogy milyen
szép szavakkal dicsérte a költségvetést.

Dr. Buzás Péter polgármester: Utánam a vízözön.
Molnár László települési képviselő, fiatalokért és sportügyekért felelős tanácsnok: Dr.

Sánta Sándor, amit elmondott. Így van. És én reggel úgy indultam el, hogy talán azt fogom majd
javasolni polgármester úrnak, hogy amennyiben lehetséges rendeljen el a költségvetés szavazása
kapcsán majd név szerinti szavazást. Két dolog miatt gondoltam ezt, egy, hogy az utókor
számára valaki majd elolvassa ezt a mai jegyzőkönyvet, a jelenlévők pedig akik nem nézik a
televíziót vagy nem olvassák a sajtót, legyenek annak tudatában, hogy ki, hogyan is fog majd
szavazni a költségvetés terén. Kíváncsi vagyok, hogy az az ember, akinek a kérését polgármester
úr is és mindannyian megszavaztuk első hangra, hogy a képviselői alapot emeljük fel 150 ezer
Ft-ról 300 ezer Ft-ra, - Kovács Sándornak hívják, nem szégyellem ezt kimondani - tehát azt a
300 ezer Ft-ot ő úgy látja, hogy ezt minden képviselő el tudja majd a körzetében valamiféle célra
költeni. Ezt megszavaztuk, meg fogjuk szavazni, része a költségvetésnek. Aztán Toldi János,
akit szintén nem akarok bántani, Isten áldását kívánta és kívánja mai napig a fürdő
megépüléséhez. Csak hát ehhez kell egy elfogadott költségvetés is. Na most felépíteni a fürdőt,
elfogadni a képviselői alapot, meg felvenni a tiszteletdíjat tisztelt képviselőtársaim ott a jobb
oldalon, ahhoz jó lenne, ha egyszer ezt a nem szavazom meg, mert az ellenzékiségem így
kívánja gondolatot a megszavazom váltaná fel. Én szerintem jó lenne azon is elgondolkodni,
hogy a Makói Oktatási Központban mind a baloldalról, mind a jobboldalról vannak
pedagógusok, technikai alkalmazottak. Ők nemhogy cafeteriát nem kapnak, a túlóráikat nem
fizetik ki. 9 pedagógus álláshely szűnik meg, 7 technikai dolgozót bocsátanak el. Ezzel szemben
itt Makón legalább mi abban tudnánk együtt összefogni, hogy a makói pedagógusok
megkaphassák a cafeteriát, felépüljön a fürdő, jusson pénz a sportra. Én nem akartam elhinni,
amikor megtudtam, hogy az az egyik városmarketing szempontjából is sokat érő Pulitzer
Emlékdíjnak a megrendezése tulajdonképpen veszélyben van. És úgy fogom összekoldulni
innen-onnan, amonnan szponzoroktól a költségét, hogy ez esetleg megvalósulhasson. De
nekem se, meg a többi baloldalon ülő képviselőtársaimnak se fenékig tejfel a helyzet. Tehát
valahogy azért ezen is el kellene gondolkodni, hogy ott voltak a bizottsági ülések, a pénzügyi,
közbeszerzési bizottságon 1 tartózkodás ellenében ezt a költségvetést megszavazták. Most itt
azt mondják, hogy nem fogják megszavazni. Nem biztos, hogy ilyen kettős életet kellene
élnünk, élnetek. Egyébként nagyon nagyra becsülöm Dr. Sánta Sándor gondolatait, csak nem
biztos, hogy a Bodzsár Erzsébet nyomdokaiba kellene, hogy lépjél képviselő úr, mert akkor
nem foglak ennyire szeretni, mint ahogy eddig szerettelek. Köszönöm szépen.

Dr. Buzás Péter polgármester: Köszönöm. Kérem szépen a személyes megszólaltatás miatt
gondolom Dr. Sánta Sándoré a szó, parancsolj képviselő úr.
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Dr. Sánta Sándor települési képviselő, az Oktatási, Művelődési, Szociális és
Egészségügyi Bizottság elnöke: Molnár László barátunk lehet, hogy azért nem figyelt. Én

elmondtam azt is, azokat az érveket is ami miatt legjobb, ha az ellenzék valóban nem szavazza
meg, tehát determinálva van. Tehát determinálva van ez a költségvetés, túl sok előre
elkötelezettség van benne, nagyon sok olyan dolog van benne, ami ellenzéki szemmel nem
fogadható el. De azok a beruházások, amelyek most folyamatban vannak vagy most
megvalósításra kerülnek azokra szüksége van a városnak. Sokáig gondolkoztam ezen, hogy
most ezeket nem kellene, de hát elmondom azoknak, akik most azt mondják, hogy én áruló
vagyok vagy átálltam a másik oldal. Ha pályázunk, akkor rengeteg pénz jön a városhoz és ha
nem pályázunk, akkor nem jön és abból esetleg olyan csatornákat tudunk megcsinálni, mint a
Deák Ferenc utcán. Tehát sokan nem tudják, azt mondják miért nem emerre költöm a pénzt.
Most lehet, hogy olyan is lesz majd valamikor, ki tudja, hogy az Európai Unió odaadja a pénzt
és az önkormányzat arra költi, amire akarja. De szerintem az egy másik véglet lenne. Nagyon jó
az a rendszer, sok jó eleme van, amelyik meghatározza, kezdték az ivóvízvédelemmel, akkor a
szennyvízzel, stb., amire szükség van Magyarországon, amivel le vagyunk maradva. Most sok
mindent lehet mondani, de elmondta polgármester, hogy mennyi pénz nem jött volna akkor, ha
nem pályázunk. Tehát én nem dicsértem a polgármester urat, sem pedig a költségvetést, én
gondolkodtam. Köszönöm szépen.

Dr. Buzás Péter polgármester: Azért annyira tetszik ez nekem és annyira kedvelem ezért a

Sánta képviselőt. Elmondja, hogy ami itt épül arra szükség van, már meg kellett volna építeni,
elmondja. Kell a fejlesztés. Ez 90%, 95%-a a költségvetésnek, determinált költségvetés. Tehát
arra költjük amire kell, de természetesen nem szavazza meg, ez érthető, nincs ezzel gond. Gál
Sándoré a szó, parancsolj.

Gál Sándor, mezőgazdasági tanácsnok, települési képviselő: Megszólíttattam nagy

örömömre Molnár képviselő úrtól. Mindössze csak annyit, hogy itt nincs frakció, nincs kötelező
szavazás. Tehát itt négyen mindenki úgy szavaz, ahogy a legjobb meggyőződése szerint kell.
Kovács képviselőtársamnak belekerült a javaslata, nagyon örül a Kovács képviselőtársam, én
tőlem úgy szavaz ahogy akar, de azon túl még 99 ponton esetleg nem érthet egyet a
költségvetéssel. Magyarul kérlek szépen, ha már tudjuk mindnyájan és örülünk is neki, hogy Te
a Pulitzert így a hónod alá vetted, ez nagyon lényeges dolog, de mit mondott, a legfőbb
mondása.

Molnár László települési képviselő, fiatalokért és sportügyekért felelős tanácsnok: „A

hír szent, a vélemény szabad.”

Gál Sándor, mezőgazdasági tanácsnok, települési képviselő: Úgy van. Na ez vonatkozik
ránk is. Köszönöm.

Dr. Buzás Péter polgármester: Rendben van, köszönjük szépen. Toldi Jánosé a szó,
parancsolj képviselő úr.

Toldi János települési képviselő: Köszönöm szépen. Polgármester Úr! Képviselőtársaim!

Olyan szépen fogalmaztunk idáig, hogy tegyük ünnepélyesebbé ezt a pillanatot, hát én is hozzá
teszek egy kis ünnepélyességet. Tényleg olyan ellentmondásos az emberben a hovatartozás is,
mert olyan szépen meg van szövegezve egy határozati javaslat az 1-es. „Makó Város
Önkormányzati Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a költségvetésben tervezett
feladatok ellátásának felülvizsgálatával tegyen meg mindent a költségvetési egyensúly megtartása
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érdekében.” Hát ennél szebben. De most nem rendelet-tervezetet fogunk megszavazni, akkor
most már ezt akarom megszavazni. Ez olyan természetes, hogy ő tegyen meg mindent, de
ugyanakkor egy rendelet-tervezeti szavazásnál azt mondtam volna, hogy pontosan azért, mert
van benne tetsző, meg van benne nem tetsző dolog is, oda inkább mondtam volna egy nemet,
de most erre mit mondjak, mikor ténylegesen a város érdekében a költségvetésünk egyensúlyát
vagyis a költség tervezetünk egyensúlyát tartsa meg. Ne menjünk csőd közelbe, ne menjenek
tönkre bizonyos dolgok. A másik meg nagyon tetszett ez, amit mondtál ezzel a csokiszelet
eszembe jutott, de a neve nem. Válság, csak eszembe jutott, a válsággal kapcsolatosan a
költségvetés, de van ilyen csokiszelet is, csak azért. A másik meg itt volt a jó észrevétel a Gilicze
János jóvoltából ez az illúzió. Hát ez mind a kettő benne van ebben a költségvetésben és ez
természetes is. Mert ábrándok és illúziók nélkül hogy fejlődne egy város. Az a kérdés, hogyha
még valamit tudunk pályázni, akkor a jövőben igen is ezek a költségvetési adatok számtalan
esetben minden egyes képviselő-testületi ülésünk biztos terítékre kerül, hogy most idement
pénzünk, most odakaptunk pénzt és köszönöm.

Dr. Buzás Péter polgármester: Egy mondatot mondhatok úgy, hogy folytasd utána?
Toldi János települési képviselő: Nem, mert befejeztem, de köszönöm.
Dr. Buzás Péter polgármester: Jó. Kedves Toldi János! Tudod mekkora bajban volna itt

mindenki, ha én meg a kollegáim az illúzióim mentén irányítanám ezt a várost? A Gilicze János
mondásához annyit, én a Gilicze Jánost kedvelem és amikor végighallgatja, végignézi a
költségvetési vitát akkor amit mond én ezt elfogadom tőle, de amikor ez a Márton Imre
szájából elhangzik, Te meg rátromfolsz, akkor megmondom őszintén nem örülök neki. Ez
méltatlan ahhoz a munkához, amit az intézményvezetők, a kollegáim, jegyző asszony, meg én
csinálunk ebben az ügyben. Méltatlan. Vita szintjén méltatlan. Képviselőtársaim nem ezt
érdemeljük. Egy ilyen költségvetést, ahol 12 milliárd fejlesztésről döntünk, ne hívjátok az illúzió
költségvetésének, mert ez nem az illúzió költségvetése, ez a kőkemény valóság költségvetése.
Dr. Siket Istváné a szó, tessék parancsolni.

Dr. Siket István, az Ügyrendi, Pénzügyi, Közbeszerzési, és Tulajdonosi Bizottság
elnöke, települési képviselő: Tisztelt Polgármester Úr! Kedves Képviselőtársaim! A pénzügyi

bizottság megtárgyalta az anyagot és egyhangú szavazással elfogadta, illetve képviselőink a tárgyalásnak az alkalmasságát állapították meg az előterjesztésről. Érdemi ellenvetés tulajdonképpen nem történt azzal, hogy majd a testületi ülésen kerülnek kifejtésre az egyes esetleges
ellenérzések. Nos én úgy értékelem, hogy a jelenleg elhangzott hozzászólások is azt támasztják
alá, hogy ez a költségvetés semmiképpen nem az illúziók és a ködös jövőnek a költségvetése. Ez
a költségvetés a realitásoknak a költségvetése, hiszen azokból a tényadatokból indul ki, amit a
törvények is az országos költségvetés is lehetővé tesz a számunkra. Annak a számbavételével és
azokkal az elkötelezettségekkel számol, amelyeket már a korábbi testületi üléseken meghoztunk
és ami determinálja a költségvetésünknek a jelentős részét. Hogy mennyiben realitásokat
mutatja csak talán nagyon slágvortokban utalok arra, hogy a bevételi oldalon semmilyen fajta
javulásra nem lehet számítani, inkább megszorítások következtek be. Itt utalunk arra, hogy nem
történt adóemelés, tehát ilyen szempontból bevétel növekedésre nem számíthatunk. Az SZJAnak a helyben maradó része 8%, de az SZJA-nak a csökkenése miatt nyilván ez a 8% is egy
csökkenő mértékű összeget jelent. Nem történtek részünkről díjemelések sem az elmúlt testületi
üléseken, tehát itt sem lehet bevétel növekedésre számítani. A különböző intézményeink és
különböző épületeinknek a maximális kihasználtsága megtörténik, nem tudunk további
bevételeket növelni újabb bérbeadásokkal, ingatlanértékesítés nem történik jelentősebb
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mértékben. Tehát bevétel növekedésre tulajdonképpen nem tudunk számolni. Ugyanakkor a
kiadási oldalon pedig a kötelező feladatokon túlmenően örömmel kell, hogy értékeljük, hogy ez
a feszített költségvetés is lehetőséget teremt arra, hogy például csak a közoktatás területére
utaljak, ami egyik legfontosabb, hiszen legjobb intézményünk a városi iskolánk, hogy
változatlanul megmaradt a diáksport támogatás. Megvannak a művelődési vetélkedők
támogatásai, a diákolimpiai támogatás megmaradt, a diákönkormányzatnak a fenntartási
támogatása megvan. A diákbálakhoz biztosítjuk a teremnek a használati jogát, pedagógus-napi
rendezvényeket megtartjuk és sorolhatjuk, jó tanuló-jó sportoló és egyéb olyan valóban a város
életében nagyon fontos eseményeknek a támogatása, ami ugyan nem kötelező feladat, de attól
város a város, hogy ezek működnek. Civil szervezeteink támogatva vannak, hogy a Maros
Táncegyüttes működése biztosítva van, ha nem is az általa igényelt szinten, mert azt nem tudjuk
vállalni, de mégis működik és nagyszerű rendezvényeket hoz a városunkba a 2011-es évben is.
Itt utalhatunk az egyházaknak a támogatására szintén fennmarad és nem utolsósorban
művésztelep, ami szintén, de nagyon fontos olyan támogatási terület, ami a városiasságnak egyik
fontos feltétele. Tehát én úgy értékelem, hogy a realitások költségvetése és az adott helyzetben
mindenképpen ezt elfogadásra ajánlom. Köszönöm.

Dr. Buzás Péter polgármester: Nagyon szépen köszönöm Dr. Siket Istvánnak, a pénzügyi

bizottság elnökének a profi záró hozzászólását, azt gondolom, hogy figyelemre méltó,
köszönöm szépen. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Van-e még valakinek véleménye? Testületi
tagoknak nincs. Megkérdezem a teremben ülőket, van-e valakinek véleménye Makó város 2011.
évi költségvetéséhez. Nincs. Köszönöm. Lezárom a vitát azzal, hogy ajánlom mindenkinek a
figyelmébe a pénzügyi bizottság elnökének gondolatait. Megmondom őszintén jólesett a
polgármestert támogató oldal véleménye is, nagyon jól esett a polgármestert nem támogató
hozzászólások közül is jó pár. Szerintem jobbító szándékú, és mindenképpen együttműködésre
kész, de főleg hangnemében emberhez méltó, hozzánk méltó gondolata. Az 1. sz. határozati
javaslatot szívesen elmagyarázom neked részletesen, hogy miről szól. Tehát igen szűkös a
pénzünk, de beosztjuk. Én szépen kérek minden makói polgárt, hogy itt a testület tagjai közül,
akik mellettem vannak, azok ismernek engem, az ellenzék oldaláról is azt hiszem, hogy
hozzászólásaikból ki lehet szedni azt, hogy ki, mit gondol rólam, tehát ezért fordulok a
makóiakhoz. Kedves Makóiak! Higgyék el, hogy én 22 éves korom óta ebben a házban vagyok,
4 év kivételével 17. éve polgármesterként. Higgyék el, hogy a költségvetés összeállításakor,
amikor jegyző asszonnyal együtt ezzel foglalkoztunk munkatársakkal együtt, akkor bennünket
nem az illúzió, no pláne nem a ködös illúzió vezetett. Bennünket az a felelősség vezetett, amit
egy ilyen város irányítása jelent. Higgyék el, hogy jegyző asszonnyal, vezetőtársaimmal együtt mi
ezért a városért mindent megteszünk, de nem visszük haza. Ezt a költségvetést a legjobb
tudásunk szerint állítottuk össze, úgy mintha sajátunk volna azzal a felelősséggel, azzal az
adósságvállalási rátával. Az első pillanattól tudtuk, hogy mennyi lesz az adósságszolgálatunk,
tudtuk azt, hogy bármikor a fejlesztésre megmarad az adósságszolgálatnak még legalább
ugyanakkora hányada vagy a duplája, ezzel a felelősséggel állítottuk össze már akkor a
kötvénykibocsátást és azóta az éves költségvetést. Kedves Makóiak! Nyugodtan bízzanak
bennünk, mi ezt tesszük most, kollegáimmal együtt ezt tesszük a hétköznapokban és ezt tesszük
a jövő évi költségvetés összeállításánál is. Most pedig megkérek minden jóakaratú testületi tagot,
hogy szavazzunk a költségvetésről legjobb tudásunk szerint, mert az 1. sz. határozati javaslat azt
jelenti, benne van szószerint „Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete felkéri a
polgármestert, hogy a költségvetésben tervezett feladatok ellátásának felülvizsgálatával tegyen
meg mindent a költségvetési egyensúly megtartása érdekében.” Ez tartalmilag azt jelenti, hogy
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mi a jogszabályok betartásával 100%-on finanszírozunk ki minden bérelőirányzatot, de azt
gondoljuk, hogy se a Városházán, se az intézményeknél, se másutt nem biztos, hogy ezt ebben a
mértékben kell felhasználni. Testületi ülés után fogok intézményvezetőkkel beszélni arról, hogy
hogyan hajtsuk végre ezt a költségvetést. Például a pedagógus kitüntetést az idén is meg akarjuk
csinálni. Emellett sok más helyütt, ahol olyan kiadás van, ami városüzemelés, megnézzük, hogy
hogy tudunk abból visszalépni, hogy az előttünk lévő fejlesztéseket finanszírozni tudjuk. Mert
ebben Molnár László, Dr. Siket István, Marosvári Attila és Dr. Sánta Sándor
képviselőtársaimmal értek egyet, hogy igen, ezt a várost fejleszteni kell. Ezek a fejlesztések
szükségesek és a működtetéshez jön a befektető, lesz munkahely, nő az adóbevétel, meg lesz
hozzá a forrás, hogy jobban érezzük magunkat. Ez az 1. sz. határozati javaslat erről szól. Kérem
szavazzunk róla.

A képviselő-testület 9 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 2 tartózkodással a
következő határozatot hozza:
31/2011. (II.15.) MÖKT h.
Tárgy: Makó Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének elfogadása.
HATÁROZAT
Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a költségvetésben
tervezett feladatok ellátásának felülvizsgálatával tegyen meg mindent a költségvetési egyensúly
megtartása érdekében.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
Értesítést kap:
- Makó város polgármestere
- Makó város jegyzője
- Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya

Dr. Buzás Péter polgármester: A 2. sz. határozati javaslat egy technikai jellegű döntés, a

futball klubnak 2 millió Ft garanciával lépünk mögé, ez minden évben a nevezés miatt így
szokott lenni. Kérem a 2. sz. határozati javaslatról szavazzunk.

A képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással a
következő határozatot hozza:
32/2011. (II.15.) MÖKT h.
Tárgy: A Makói Futball Klub részére nyújtott hitelre vonatkozó kezességvállalás a 2011. évi
sporttámogatás terhére.
HATÁROZAT
Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 88. § alapján a Makói Futball Klub (6900 Makó, Erdei F tér 7.) által az Apátfalvi
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Takarékszövetkezet pénzintézettől 2 millió forint és járulékai erejéig kezességet vállal a klub
2011. évi sporttámogatása terhére azzal, hogy a támogatás kifizetésére csak abban az esetben
kerülhet sor, ha a klub igazolja, hogy a hitellel kapcsolatos kötelezettségeit a támogatás
folyósításáig teljesítette.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a kezességvállalási nyilatkozat aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
A Képviselő-testület a határozat végrehajtásáról tájékoztatást nem kér.
Erről értesítést kap:
- Makó város polgármestere
- Makó város jegyzője
- Makói Futball Klub
- Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály

Dr. Buzás Péter polgármester: Nagyon szépen köszönöm. Aki Makó Város Önkormányzata

2011. évi költségvetési rendeletével egyetért, kérem szavazzon.

A képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 3 tartózkodással a
következő rendeletet alkotja:
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2011.(II.16.) önkormányzati rendelete
Makó Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről, módosításának és
végrehajtásának rendjéről.

Dr. Buzás Péter polgármester: Nagyon szépen köszönöm.
4. napirend
Beszámoló a helyben központosított (köz)beszerzési rendszer működéséről

Dr. Buzás Péter polgármester: Tisztelt Testület! A központosított közbeszerzési rendszer
lényege a következő. Testületi tagok szerintem tudják, én a teremben ülőknek szeretném
elmagyarázni, hogy a kamarával és a makói vállalkozásokkal sokáig kampány alkalmával
fellendülő konzultációnk volt. Hál’ Istennek az elmúlt pár esztendőben a kamarának volt egy
olyan elnöke, aki nemcsak mondta, hogy együtt akar velünk működni, hanem együtt is
működött. Ennek volt köszönhető, hogy itt az alpolgármester kollegámmal, jegyző asszonnyal
együtt partnerek voltunk abban, hogy ilyen helyben működő közbeszerzési rendszert alakítsunk
ki, hogy a helyi vállalkozókat próbáljuk a kicsi vásárlásoknál is helyzetbe hozni. Mi is pár
millióhoz jutottunk és a különböző beszerzők nem Szegedre a Metro áruházba jártak
bevásárolni, hanem szeretnénk ha ez makói vállalkozásnál történne minél nagyobb arányban.
Ennek nagyon sok ága van, ez az előterjesztés erről szól. Kérdezem, hogy kérdés van-e az
anyaggal kapcsolatban?
Kérdés nem hangzott el.
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Dr. Buzás Péter polgármester: Vélemény van-e?
Vélemény nem hangzott el.

Dr. Buzás Péter polgármester: Kérem szavazzunk az előterjesztésről.
A képviselő-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
rendeletet alkotja:
Makó Város Önkormányzat
4/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete
Makó város intézményi beszerzéseinek és közbeszerzéseinek helyben
központosításáról szóló 45/2009. (XII.17.) Makó ör. módosításáról.

Dr. Buzás Péter polgármester: Köszönöm szépen.
1. sz. előterjesztés
Makói Gyógyfürdő Kft. 2011. évi Üzleti Terve

Dr. Buzás Péter polgármester: Ez az üzleti terv 101.600 ezer Ft-os támogatást tartalmaz

Makó Város Önkormányzata részéről a következő esztendőre. Kovacsics úréknak van még egy
34.900 ezer Ft-os próbaüzemhez kötődő igényük, ennek a tárgyalása még ezután történik, erre
vissza fogunk térni, ez most nem képezi a beszélgetésünk és a mostani tárgyalás alapját, a
101.600 ezer Ft igen. Nem tudom, kinek mi a véleménye erről kaptam tanácsadó testülettől
hideget, meleget. Ehhez kötődően megkérdezték, hogy miért teszünk bele ebbe az évben és
ennyi pénzt a makói fürdőbe. Én ajánltam tisztelettel a figyelmükbe, hogy azért, hogy korábbi
években 100 milliót tettünk bele 96-98-at és 100 fölöttit kért a régi fürdő üzemeltető. Tavaly 62
milliót tervezetünk beletenni, a rossz év miatt ezt 20-szal meg kellett emelni, ha jól emlékszem
82 körül zártuk a tavalyi évet. Az idén nem biztos, hogy jobb lesz az év, mint tavaly, normális,
hogy nem alá terveznek, hanem hozzák a tavalyi szintet, Vélhetően az utolsó negyedévre belép
az új fürdő, ahol a Makó kártya figyelembevételével, valamint a gyógyászat, meg egyéb
kedvezmények figyelembevételével lehet, hogy lesz egy makói felhasználási többlet is. Én azt
gondolom, holtbiztos, hogy nem fogják kérni, ha erre nem lesz szükség. De most a költségvetés
tervezésénél ezt a 101 millió Ft-ot ha beletesszük, akkor ezzel azt fogjuk elérni, hogy a jelenlegi
fürdő a mostani színvonalon tovább fog működni és ezzel azt fogjuk elérni, hogy a leendő
fürdő, amit üzemeltetünk, abba pedig fél áron jöhetnek be a makóiak majd azoknak a
szabályoknak megfelelően, amit a Makó kártya kapcsán még külön visszahozunk a testület elé.
Én ennyit szeretnék mondani és Kovacsics urat, én egy rövid hozzászólásra megkérném az
ügyben. Az összes előterjesztéssel kapcsolatban, ami itt van, maradjunk annyiban, hogy mondd
el a nekünk szánt gondolataidat. Parancsolj Kovacsics úr, tiéd a szó.

Kovacsics Imre, a Spa Hungary Holding Zrt. elnök-vezérigazgatója, a Makói
Gyógyfürdő Kft. ügyvezető igazgatója: Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület!

Jelenlévők és Tisztelt Makóiak! Én azt gondolom, hogy számszakilag polgármester úr teljes
mértékben jól összefoglalta ezt a költségvetést. Igazán még 2011 elején vagyunk, de a 2012-es
év lesz a legfontosabb és legfontosabb költségvetésünk, hisz akkor bebizonyíthatja a fürdő,
hogy érdemes volt fejleszteni, akkor mennyi pénzt kell esetleg beletenni a városnak, mely
reményeink szerint egyre kevesebbet és minél kevesebbet, illetve amit beletesznek az is csak az
a pénz lesz, ami a makóiak kedvezményét fogja szolgálni. Régóta tudják Önök is, ahogy
polgármester úr is elmondta, minden évben 100 millió Ft nagyságrendű pénzt tettek bele abba a
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fürdőbe, ami működött, minden évben amortizálódott, minden évben rosszabb lett és nem
fejlődött semmit a fürdő. Természetesen 2011, amit az iparűzési adóról is hallottunk, nekünk is
egy ilyen év, hiszen mely hónapban lép be az új fürdő, mikor tudjuk elindítani, milyen
számokkal tudunk tervezni, ahogyan Önök tavaly nemcsak a mezőgazdasági példán keresztül,
de tavaly tudhatták azt, hogy 20 millió Ft-ot jelentett csak számunkra a tavalyi év, a tavaly előtti
évhez képest a nyár tekintetében. Talán legutóbbi közgyűlésen elmondtam, ez a fürdő arra is jó
lesz, hogy időjárásnak nem leszünk kitéve, hiszen legnagyobb része fedett a fürdőnek. Vallom
azt, hogy amennyiben ez az év, ma már minden energiával az új fürdő elindításával foglalkozik
természetesen a mostani létesítmény szinten tartásával. Ezt Önök ilyen esetben támogatják,
akkor a 2012-es év lesz költségvetésileg a fürdő számára egy nagyon fontos év, amiben én
tettem egy olyan kijelentést, hogy az első naptól kezdve nyereségesen kell, hogy üzemelhessen a
fürdő. Ez azt is jelentheti a következő év költségvetése tekintetében, hogy az eddig ilyen
hatalmas mennyiségű pénz ráköltése az sokkal-sokkal kevesebb lesz. A képviselő úrnak, aki
említette a fejlesztést nagyon köszönöm, mert azt gondolom, hogy polgármester úrral
egyetértve mindenkinek az a célja, hogy mi létesülhessen meg ennyi pénzért. Nagyon fontos
majd a további fejlesztés akár az úszómedencének, akár a műugró toronynak és egyéb más
sportoló tevékenységeknek nagyon fontos lesz. Ezt természetesen a következő évben be fogja
bizonyítani a fürdő. Köszönöm szépen.

Dr. Buzás Péter polgármester: Köszönöm. Tessék parancsolni kérdése van-e valakinek az
ügyhöz? Kovács Sándor képviselő úré a szó, tessék.

Kovács Sándor települési képviselő: Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Igazgató Úr! Látom,

hogy az üzleti terv 4. oldalán vannak tervezve szükséges létszámok. A 6. oldalon pedig ahhoz
rendelve a különböző elképzelt bérek. Én az iránt érdeklődnék, hogy nem túlzott-e, hogy az
igazgató főorvos részére egy 500 ezer Ft-os fizetés került betervezésre. Én utána érdeklődtem,
hogy az országban átlagosan most egy osztályvezető főorvos fizetése 300 ezer körüli bruttót ér,
nem okoz-e esetleg környezetünkben bérfeszültséget az orvosi karban. Köszönöm szépen.

Dr. Buzás Péter polgármester: Van-e még kérdés a fürdő üzleti tervéhez? Eddig az hangzott

el, hogy az üzleti tervben benne van a leendő fürdőnél egy főorvosi álláshely havi 500 ezer Ft-os
bérrel. Ezt kérdezi a Kovács képviselő úr, hogy nem okoz-e bérfeszültséget. Biztos
bérfeszültséget okoz, de hogy ez miért indokolt, majd meghallgatjuk a válaszban. Van-e még
kérdés? Nincs több kérdés, lezárhatom a kérdéseket? Jó. Igazgató úr tiéd a szó, parancsolj.

Kovacsics Imre, a Spa Hungary Holding Zrt. elnök-vezérigazgatója, a Makói
Gyógyfürdő Kft. ügyvezető igazgatója: Köszönöm szépen a kérdést. Lehet, hogy mi is

előrelátunk, hiszen Magyarországon ma a legnagyobb probléma, hogy az orvosok alul vannak
fizetve és elvándorolnak Magyarországról. Kormányzati törekvés is, hogy nemsokára
megfordítják az egészségügyi reform keretén belül, lehet, hogy már mi látunk előre valamit.
Viszont azt gondolom, hogyha gyógyfürdőket nézünk, tehát nem kórházi ellátásban
résztvevőket, hanem gyógyfürdőkben lévő orvosokat és főorvosokat, akkor közelítőleg ez egy
közép kategóriájú ár, ha Nyíregyházával, illetve Hévíz fürdővel hasonlítjuk össze.
Természetesen pályázatot írunk ki erre az állásra és ha valaki innét a kórházból megpályázza ezt
a magasabb bér reményében, valószínű, ha szakmailag is ő lesz a legjobb, akkor alkalmazni
fogjuk erre a területre. Nem kell elfelejteni, hogy egy új gyógyászati központot építünk ki, tehát
ez nemcsak egy élményfürdő lesz ebben a városban, hanem egy új gyógyászati központ a
meglévő kórház mellé, amire viszont teljes mértékben az önkormányzat ráhatással van a
kórházzal ellentétben. Tehát mi valljuk azt, hogy mozgásszervi rehabilitációban a térség és
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reméljük az országrész meghatározó intézménye leszünk és egy mostani szintű ellátástól egy
országos szintű ellátásra fogunk ugrani, oda pedig a vezetőnek ilyen bérezés kell.

Dr. Buzás Péter polgármester: Nagyon szépen köszönöm. Akkor a kérdések után a

vélemények következnek. Az igazgató úr által elmondottakat még segíteni szeretném a
következővel. Tény, hogy így volt, hogy mielőtt a Kovacsics úrral találkoztunk volna, Vörös
Imre úr volt a szakértőnk, aki a sárvári fürdő kitalálója, majd megépítője volt. Emlékszem az
első lakossági vagy második lakossági fórumra, ebben a teremben volt, ahol a Judit
virágüzletnek a tulajdonosa - és akkor még úgy volt, hogy a vendéglő is majd az itteni
üzemeltetésben lesz és ott egy mesterszakácsnak havi 500 ezer Ft bér volt beállítva -,
rákérdezett, hogy hol él maga, hogy egy szakácsnak fél millió Ft legyen a fizetése. Mire akkor
elmondta évekkel ezelőtt a Vörös Imre, hogy Nyugat-Dunántúlon ahhoz, hogy vendéglőbe
bemenjenek a magyar és osztrák vendégek ahhoz fontos a pincér, de ha nincs profi szakács, aki
olyan ételt készít, ami visszahozza a vendéget, akkor az egész táblát le lehet szedni és nem kell
vendéglőként működtetni. Tehát már akkor elhangzott, hogy egy profi szakács,
mesterszakácsnak, tehát nem reuma főorvosnak, profi szakácsnak fél millió Ft-os a fizetése.
Egyébként hadd mondjam el kedves képviselőtársam, én megélem azt most, jönnek a
befektetők, megélem azt, hogy a kollegáinkat sokkal több pénzért kiviszik. Miért probléma az,
ha itt a nagyszerű makói orvos rápályázik és fél millió Ft-ot keres havonta? Nekem tetszik,
szimpatikus, erről beszélünk, amikor a jövő Makójáról beszélünk, na ettől fognak a gyerekeink
itthon maradni. Aki ért hozzá, meg jó, azt megfizetjük és ettől maradnak itthon a gyerekeink.
További véleményeket várok az előterjesztéssel kapcsolatban. Nincs vélemény. Az a kérésem,
hogy szavazzuk meg.

A képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodással a
következő határozatot hozza:
33/2011. (II.15.) MÖKT h.
Tárgy: Makói Gyógyfürdő Kft. 2011. évi Üzleti Terve.
HATÁROZAT
Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete, mint a Makói Gyógyfürdő Kft. (Makó,
Marczibányi tér 7.) kisebbségi tulajdonosa a társaság 2011. évi Üzleti Tervét az előterjesztés
mellékletét képező tartalommal jóváhagyja, tekintettel Makó Város Önkormányzata 2011. évi
költségvetési rendeletében foglaltakra.
Továbbá felkéri a polgármestert, hogy a Kft. taggyűlésén a fentieknek megfelelően járjon el.
Erről értesítést kap:
• Makó város polgármestere
• Makó város jegyzője
• Makói Gyógyfürdő Kft. ügyvezetője
• Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya
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2. sz. előterjesztés
Makói Fürdőfejlesztő Kft. 2011. évi Üzleti Terve

Dr. Buzás Péter polgármester: Itt arról van szó, a Fürdőfejlesztő Kft.-ből a feladat átjött a

városhoz, mi visszük tovább a beruházást, ennek ellenére az igazgató asszony bérének a fele ott
marad, meg egyes feladatok ott maradnak. Ezért nem 180 millió, hanem 8 millió 100 ezer Ft
éves önkormányzati támogatással fog működni ez a Fürdőfejlesztő Kft. Mellesleg mivel az
irányító hatóság, DARFÜ úgy döntött, hogy továbbra is a konzorciumban ő legyen a
projektgazda, ilyen szempontból semmi nem változik, emiatt muszáj megtartanunk, körülbelül
ekkora költségvetéssel. Kérdés van-e az előterjesztéssel kapcsolatban?
Kérdés nem hangzott el.

Dr. Buzás Péter polgármester: Vélemény van-e?
Vélemény nem hangzott el.

Dr. Buzás Péter polgármester: Kérem szavazzunk.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodással a
következő határozatot hozza:
34/2011. (II.15.) MÖKT h.
Tárgy: Makói Fürdőfejlesztő Kft. 2011. évi Üzleti Terve.
HATÁROZAT
Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete, mint a Makói Fürdőfejlesztő Kft. (6900
Makó, Széchenyi tér 22.) alapítója a társaság 2011. évi üzleti tervét az előterjesztés mellékletét
képező tartalommal jóváhagyja, tekintettel Makó Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési
rendeletében foglaltakra.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Erről értesítést kap:
• Makó város polgármestere
• Makó város jegyzője
• Makói Fürdőfejlesztő Kft. ügyvezetője
• Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya

Dr. Buzás Péter polgármester: Nagyon szépen köszönöm. Én a magam részéről nagyon
szépen megköszönöm Kovacsics Imrének és munkatársainak a megjelenést. Köszönöm szépen
Rácz Mónikának is, akit az elején nem hoztam szóba, a makói fürdő igazgatójának, hogy itt
voltak. További szép napot kívánok nektek. Én most szünetet már nem rendelek el, mert itt
vannak meghívottak négyen vagy öten a szélerőmű létesítés miatt. Én azt javaslom, hogy a nyílt
ülési előterjesztéseink tárgyalását abbahagyjuk, a zárt ülési előterjesztéseink közül a 34. sz.
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előterjesztését vennénk elő és most zárt ülést fogok elrendelni, a szélerőművet letárgyaljuk.
Utána ebédszünetet rendelek el. Erre teszek javaslatot, hogy most a nyílt ülési tárgyalást
felfüggesszük, zárt üléssel folytatjuk a munkánkat, utána nyílt üléssel ebéd után. Kérek ez
ügyben egy szavazást.

A képviselő-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetért a
zárt üléssel történő folytatással, ahol a 34. sz. Szélerőmű park létesítéséhez elvi

hozzájárulás, szándéknyilatkozat megkötése tárgyú előterjesztés kerül megtárgyalásra.

Dr. Buzás Péter polgármester: Tisztelt Testület! Kedves Vendégeink! Most zárt ülést
rendelek el a 34. sz. előterjesztés megtárgyalására.
ZÁRT ÜLÉS

Dr. Buzás Péter polgármester: A képviselő-testület zárt ülésen a Szélerőmű park létesítéséhez
elvi hozzájárulás, szándéknyilatkozat megkötéséről döntött. Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Kedves Képviselőtársaim! Kedves Makóiak! Makó Város Önkormányzata folytatja a testületi
ülést.

3. sz. előterjesztés
Makói Városfejlesztő Kft. 2011. évi Üzleti Terve

Dr. Buzás Péter polgármester: A Makói Városfejlesztő Kft-be tulajdonképpen 100 ezer Ft-os
önkormányzati támogatás került megtervezésre és valami pici kis önerő is fog ehhez képződni.
A Városfejlesztő Kft. ez egy olyan cég, amit azért hoztunk létre, mert az uniós pályázatok,
elsősorban város rehabilitáció előírta nekünk, hogy legyen ilyen Városfejlesztő Kft-nk, mi ezt
létrehoztuk, működtetjük. Ugyanaz a Vékonyné Bakó Alíz az ügyvezetője. Arról van szó, hogy
lesz még olyan idő, amikor lehet, hogy lesz annyi önkormányzati vagyontárgy, aminek a
gazdálkodásával, eladásával, bérleteztetésével célszerű lesz egy ilyen céget működtetni. Azt
gondolom, hogy ennek a cégnek jövője van, nem jelene és múltja. Ezzel együtt van ez a cég,
beleteszünk 100 ezer Ft-ot. Kérdése van-e valakinek az előterjesztéssel kapcsolatban?
Kérdés nem hangzott el.

Dr. Buzás Péter polgármester: Véleménye van-e valakinek?
Vélemény nem hangzott el.

Dr. Buzás Péter polgármester: Kérem, hogy akkor szavazzuk meg az előterjesztést.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással a
következő határozatot hozza:
36/2011. (II.15.) MÖKT h.
Tárgy: Makói Városfejlesztő Kft. 2011. évi Üzleti Terve.
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HATÁROZAT
Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete, mint a Makói Városfejlesztő Kft. (6900 Makó,
Széchenyi tér 22.) alapítója a társaság 2011. évi üzleti tervét a melléklet szerinti tartalommal
jóváhagyja, tekintettel Makó Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési rendeletében
foglaltakra.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Erről értesítést kap:
• Makó város polgármestere
• Makó város jegyzője
• Makói Városfejlesztő Kft. ügyvezetője
• Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya
(Dr. Sánta Sándor települési képviselő, az Oktatási, Művelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke
visszajött az ülésterembe.)
4. sz. előterjesztés
Makói Kommunális Nonprofit Kft. 2011. évi Üzleti Terve

Dr. Buzás Péter polgármester: Jelen van Nagy Nándor igazgató úr, akit köszöntök. 110.387

ezer Ft rengeteg pénzt adunk a Kommunális Nonprofit Kft-nek, de enyhítő körülmény, hogy
az én információm szerint hatékonyan is használja fel mindezt a pénzt. Nagyon sok
szempontból nekem tetsző módon végzi munkáját. Vannak egyes aggályaim, amire most nem
térünk ki, viszont döntő mértékben jól végzi a munkáját és kreatív pályázó. Ezt ajánlom a többi
cég figyelmébe is, hogy nagyon kreatív pályázó a Nagy Nándor. Kérdés van-e az előterjesztéssel
kapcsolatban?
Kérdés nem hangzott el.

Dr. Buzás Péter polgármester: Vélemény van-e?
Vélemény nem hangzott el.

Dr. Buzás Péter polgármester: Kérem szavazzunk.
A képviselő-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozza:
37/2011. (II.15.) MÖKT h.
Tárgy: Makói Kommunális Nonprofit Kft. 2011. évi Üzleti Terve.
HATÁROZAT
Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete, mint a Makói Kommunális Nonprofit Kft.
(6900 Makó, Návay L. tér 7.) alapítója a társaság 2011. évi Üzleti Tervét melléklet szerinti
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tartalommal jóváhagyja, tekintettel Makó Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési
rendeletében foglaltakra.
Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2011. évi közhasznú
feladatok ellátására feladat ellátási megállapodást köt a Kft.-vel, melynek aláírására Makó város
polgármesterét felhatalmazza.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Erről értesítést kap:
• Makó város polgármestere
• Makó város jegyzője
• Makói Kommunális Nonprofit Kft. ügyvezetője
• Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály
5. sz. előterjesztés
Makói Városi Kulturális-Közművelődési Nonprofit Kft. 2011. évi Üzleti Terve

Dr. Buzás Péter polgármester: Jelen van Bálint Márta ügyvezető igazgató asszony, akit

szeretettel köszöntök. Az igazgató asszony cége évek óta kiváló minőséggel végzi Makó
városban azt a közművelődési munkát, amit rábízunk és üzemelteti a sportcsarnokot. A 80
milliós apanázsát 20 millióval csökkentjük. Ez azt jelenti, hogy azt várjuk el tőle, hogy
ugyanazon a színvonalon végezze lehetőleg a munkáját, mint ahogy ezt eddig tette. Ez az igazi
kihívás. Kérdés van-e az előterjesztéssel kapcsolatban?
Kérdés nem hangzott el.

Dr. Buzás Péter polgármester: Vélemény van-e?
Vélemény nem hangzott el.

Dr. Buzás Péter polgármester: Kérem szavazzuk meg.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodás mellett a
következő határozatot hozza:
38/2011. (II.15.) MÖKT h.
Tárgy: Makói Városi Kulturális-Közművelődési Nonprofit Kft. 2011. évi Üzleti Terve.
HATÁROZAT
Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete, mint a Makó Városi KulturálisKözművelődési Nonprofit Kft. (Makó, Posta u. 4.) alapítója a társaság 2011. évi Üzleti Tervét
az melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja, tekintettel Makó Város Önkormányzata 2011. évi
költségvetési rendeletében foglaltakra.
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Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2011. évi közhasznú
feladatok ellátására feladat-ellátási megállapodást köt a Kft.-vel 2011. március 1-jei hatállyal,
melynek aláírására Makó város polgármesterét felhatalmazza.
Határidő: 2011. március 1.
Felelős: polgármester
Erről értesítést kap:
• Makó város polgármestere
• Makó város jegyzője
• Makó Városi Kulturális-Közművelődési Nonprofit Kft. ügyvezető
• Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya
6. sz. előterjesztés
Makói Városi Televízió Nonprofit Kft. 2011. évi Üzleti Terve

Dr. Buzás Péter polgármester: Szeretettel köszöntöm Rácz Csaba ügyvezető igazgató urat,

aki jelen van a napirendnél. A televízióban évek óta 25 millió Ft-ot tesz Makó Város
Önkormányzata. Ez évekkel ezelőtt már arra a szintre lett lehozva, hogy az ottani létszám és az
ottani bevétel növelés az eléggé relatív. Innen nincs forrás elvonás, de egy fillért nem is tettünk
hozzá és azt várjuk el, hogy nem ugyanazon, hanem javuló színvonalon végezze a televízió a
munkáját. Ezt a lakosság fogja eldönteni, hogy így lesz-e. Kérdés van-e az előterjesztéssel
kapcsolatban?
Kérdés nem hangzott el.

Dr. Buzás Péter polgármester: Vélemény van-e?
Vélemény nem hangzott el.

Dr. Buzás Péter polgármester: Kérem szavazzunk.
A képviselő-testült 11 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással a
következő határozatot hozza:
39/2011. (II.15.) MÖKT h.
Tárgy: Makói Városi Televízió Nonprofit Kft. 2011. évi Üzleti Terve.
HATÁROZAT
Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete, mint a Makói Városi Televízió Nonprofit Kft.
(6900 Makó, Széchenyi tér 6.) alapítója a társaság 2011. évi Üzleti Tervét a melléklet szerinti
tartalommal jóváhagyja, tekintettel Makó Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési
rendeletében foglaltakra.
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Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2011. évi közhasznú
feladatok ellátására feladat-ellátási megállapodást köt a Kft.-vel 2011. március 1-jei hatállyal,
melynek aláírására Makó város polgármesterét felhatalmazza.
Határidő: 2011. március 1.
Felelős: polgármester
Erről értesítést kap:
• Makó város polgármestere
• Makó város jegyzője
• Makói Városi Televízió Nonprofit Kft. ügyvezetője
• Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya

Dr. Buzás Péter polgármester: Nagyon szépen köszönöm.
7. sz. előterjesztés
Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek
bérbeadásáról és elidegenítéséről szóló helyi rendelet módosítása

Dr. Buzás Péter polgármester: Megkérem Dr. Lajtár Líviusz aljegyző urat, hogy mondja el,
mi a lényege ennek a rendelet módosításnak, miről szól.

Dr. Lajtár Líviusz aljegyző: Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! Nemrég

volt az önkormányzati lakásokról, helyiségekről szóló rendeletnek a módosításáról annyiban
szó, hogy próbáljuk meg bizonyos fokig objektívvá, normatívabbá tenni ezeket a
lakáskiutalásokat, lakáspályáztatásnak a rendszerét. Itt a szociális, illetve a költségelven bérbe
adandó lakáspályázatokról van szó. A szociális pályázatoknál az eddigiek mentén maga a
szociális pályáztatási rendszer az egy normatív jellegű szabályozással bír. Itt a méltányolható
lakásigény került be pluszba ebbe a rendeletbe. Gyakorlatilag ennek az a célja, hogy ne álljon
olyan helyzet elő, hogy mondjuk egy több szobából álló lakásban egy vagy két személy költözik
be vagy ne legyen ez sem fordítva, hogy az 1 főre jutó lakás négyzetméter az gyakorlatilag
túlságosan nagymértékű legyen. A költségelvű esetében pedig megfordul a helyzet, mi
szociálisnál, a szociális jövedelemhez mérten ugye, ha valaki egy bizonyos nyugdíj minimumot,
annak a meghatározott százalékát nem éri el, akkor jogosult a szociális lakásra. Így gyakorlatilag
a költségelven bérbe adandó lakásnál a jövedelemnek mind a lakbér, mind pedig a közüzemi
díjakat fedeznie kell. Alapvetően pedig egy sorrendiség lett beállítva a pályázati rendszerbe. A
szociális esetében nyilván, hogy a gyermekszámtól is függ, illetve a beköltözendők számától.
Költségelvűnél pedig első körben azt vizsgálnánk meg, hogy makói lakásigénylők legyenek,
másodsorban pedig azt, hogy milyen jövedelemmértékkel, milyen jövedelemmel rendelkeznek
ezek a lakásba költözők.

Dr. Buzás Péter polgármester: Nagyon szépen köszönöm aljegyző úr. Kérdés
van-e? Dr. Sánta Sándor, parancsolj képviselő úr, tiéd a szó.

Dr. Sánta Sándor települési képviselő, az Oktatási, Művelődési, Szociális és
Egészségügyi Bizottság elnöke: Először kérdezném, hogy a szociális bizottság elé ez az
előterjesztés miért nem kerülhetett be? Elvből vagy nem tartozik ránk vagy későn lett kész? A
második helyezettnek a sorsa érint engem, mert körzetben laknak és ismerem is őket és
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mindjárt, nem olyan egyszerű, ahogy gondoljátok, hogy kapja az, hanem felvetődik ennek
kapcsán az, amit itt az új szabályozásban nagyon jónak találunk. Ugye van egyszer a
rászorultság, ugyanakkor meg fel van állítva egy sorrendiség, hogy azok, akik jogosultak azon
belül a magasabb jövedelmű az esélyesebb. Most nem tudom, hogy ez a sorrend, hát nem
sorrend ez, mert egy házaspár kapja, a második az mint tartalék van elővezetve, hogy ez hogy
alakult ki. Csak, hogy azért nem annyira jó ez a rendszer, mert hogyha az általam támogatott
család bármikor beadja, hogyha jelentkezik akinek több a jövedelme, akkor ő lecsúszik, ennyi az
egész.

Dr. Buzás Péter polgármester: Képviselő úr, amit mondani akartál pont ez a rendelet teszi

helyre, hogy még jobb legyen a rendszer. Az az egyik része a válasznak. A másik, rossz hírt
mondok neked. Én azt szoktam mondani, amikor bejön hozzám egy lakásügyes ügyfél lakást
kérni, mindenkinek azt mondom, hogy én nem tudok segíteni senkinek lakás ügyben, ártani se.
Ártani egyébként se ártanék, de nem tudok segíteni. Én azt hittem idáig, hogy teljesen normatív
alapon megy a lakásosztás. Most ez a rendeletmódosítás azt mutatja, hogy nem biztos, hogy
teljesen normatív alapon ment, de most ezzel a rendelettel normatív alapúvá válik. Tehát én
nem vindikálom magamnak a jogot arra, hogy megmondjam, hogy ez kapjon lakást más meg
ne, a tisztelet hangján megkérlek téged, hogy Te se tedd ezt. Értem én, de egyetlen egy
képviselő se tegye. Tehát az, hogy én ismerem, meg nem ismerem, az én szavazóm vagy nem az
én szavazóm, ez nem szempont a lakás elosztásnál, nem is lesz szempont később se. Ez a
rendelet erről szól, hogy ne így osszuk a lakást, hanem rászorultság alapon, objektív
mérőszámokkal. Hogy a szociális bizottság elé miért nem ment, valószínűleg azért nem ment,
mert szokás szerint a hatáskörrel rendelkező bizottság elé szoktuk bevinni az előterjesztéseket.
Szociális témát nem visszük be a lakásbizottság elé. Tehát ennek körülbelül ez a rendje, sorja.
Bántó él nélkül mondom, hidd el, hogy Te is jobban jársz, hogyha nem csődíted a nyakadra az
összes lakásigénylőt, én se teszem ezt. Legyen a dolog objektív, akik ebben döntenek legyen a
lelkük rajta. A kollegáim pedig fegyelmi és kirúgás terhe mellett felelnek azért, hogy az
ügyintézés tiszta legyen. Tehát ez a rendelet erről szól. Van-e a rendelethez valakinek kérdése,
mondanivalója. Ha nincs, az a kérésem, hogy szavazzuk meg a rendeletet. Kérem szavazzunk.

A képviselő-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
rendeletet alkotja:
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek
bérbeadásáról és elidegenítéséről szóló 24/2001. (IX.27.) Makó ör. módosításáról.
9. sz. előterjesztés
Helyi iparűzési adóról szóló rendelet módosítása

Dr. Buzás Péter polgármester: Tisztelt Testület! A jogszabály módosítás eredményeként a
távközlési tevékenységet folytató vállalkozások fogalmát megváltoztatták. Ez lehet, hogy
csökkenti az adóbevételünket vagy növeli nem tudom és helyre került a sporttámogatás 6%-os
támogatás igénylésének a módja. Megkérem az adócsoport vezetőjét, Nagy Imrénét, hogy
mondja el, hogy most akkor ez a telephely módosulás ez több pénzt hoz nekünk vagy
kevesebbet. Továbbá mondja el azt is érthetően, hogy a civilek, sportolók, meg a többi hogy
juthat hozzá az idén az 6%-os támogatáshoz, mi az ügymenete. Tiéd a szó kedves
csoportvezető asszony.

53

Nagy Imréné, az adócsoport vezetője: Tisztelt Testület! Tehát 2 csoportra osztható a

mellékelt rendelettervezet. Az egyik a törvényi változások átvezetése, ezek a távközlési
tevékenységet végző vállalkozások fogalom pontosítása és telephelyének meghatározása. Erre
azért volt szükség, mert változott a telephely fogalma ezeknél a cégeknél, jövő évtől, illetve ettől
az évtől kezdődően telephelynek számít az, hogy hol veszik igénybe a szolgáltatást a
szolgáltatást igénybevevők. Eddig úgy volt, hogy székhely és telephely között kellett megosztani
és a telephely fogalma ezzel bővült ki, hogy ahol gyakorlatilag a szolgáltatást fizetik bevétel
arányosan kell megosztani. Egészen december végéig ez így volt. Ezt a megosztást 1 évvel
elhalasztották, tehát ez azt jelenti, hogy akkor se több, se kevesebb bevételünk nem lesz ebből
az idén. Tehát nem lép hatályba.

Dr. Buzás Péter polgármester: És a következő évben?
Nagy Imréné, az adócsoport vezetője: A következő évben …
Dr. Buzás Péter polgármester: Tehát jó vagy rossz a jogszabály nekünk.
Nagy Imréné, az adócsoport vezetője: Nem tudom megmondani, mert azok, akiknek

telephelyük van itt és gondolok itt egy-két nagyobb cégre azok is így fogják megosztani. Tehát
ők kevesebbet fognak fizetni mondjuk 10 milliós nagyságrend helyett lehet, hogy csak 1-et és
akkor ezt kell pótolni a többi távközlési cégnek. Tehát én úgy gondolom, hogy olyan nagyon
nagy változás nem lesz jövőre sem.

Dr. Buzás Péter polgármester: Köszönöm.
Nagy Imréné, az adócsoport vezetője: A 6%. Az ügymenetet annyiban pontosítottuk az

elmúlt év tapasztalatait figyelembe véve, mert az elmúlt évben egy teljesen új rendszer szerint
lehetett ezt igénybe venni. Tehát nem közvetlenül adhatták oda a támogatott félnek, hanem egy
rendelkező nyilatkozattal az önkormányzat utalta a civil szervezeteknek. Annyit pontosítottunk
rajta az elmúlt év tapasztalatait figyelembe véve, hogy akik például részletfizetést kérnek és
kapnak és részletekben fizetik meg az adójuk azok mi módon és mikor vehetik ezt igénybe.
Illetve, hogy akiknek december 20-án feltöltési kötelezettségük keletkezik azok mi módon és
hogyan vehetik ezt még igénybe az év végén is. Ezt szabályoztuk le.

Dr. Buzás Péter polgármester: Magyarul akkor ez azt jelenti, hogyha valaki feltölt és plusz
iparűzési adót fizet be 20-áig …

Nagy Imréné, az adócsoport vezetője: Annak a 6%-át is …
Dr. Buzás Péter polgármester: Annak a 6%-át is felhasználhatja még abban az évben. A
részletfizetésnél …

Nagy Imréné, az adócsoport vezetője: A részletfizetésnél pedig az van, hogy decemberig ha
pontosan fizet, akkor decemberben még ő felhasználhatja az addig befizetettet.

Dr. Buzás Péter polgármester: De mindig a már befizetettnek a 6%-át.
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Nagy Imréné, az adócsoport vezetője: Csak a már befizetettet, mi decemberben
felülvizsgáljuk és akkor annak a 6%-át.

Dr. Buzás Péter polgármester: És akkor most figyeljük azt, hogy mi az ügymenete.
Nagy Imréné, az adócsoport vezetője: Az ügymenet az a tavalyihoz hasonló. A vállalkozások

a 2010. évi bevallásukban fizetendő iparűzési adó 6%-át ajánlhatják fel a civil szervezeteknek és
ezt legkésőbb szeptember 15-ig egy rendelkező nyilatkozaton, - ami Makó város honlapján
található és onnan letölthető -, tehetik meg. Ezt benyújtják az önkormányzathoz és amennyiben
az iparűzési adó befizetése maradéktalanul megtörtént akkor kerül ez kiutalásra a
szervezeteknek.

Dr. Buzás Péter polgármester: Köszönöm. Én befizetem az iparűzési adó egyik felét március
15-ig és én áprilisban szeretném annak a 6%-át engedményezni a Makói Budo Klubnak.

Nagy Imréné, az adócsoport vezetője: Lehet engedményezni, de megkapni nem fogja a
Budo Klub csak október legelején.

Dr. Buzás Péter polgármester: Tehát gyakorlatilag arról van szó, hogy bármikor lehet a már
befizetett rész után, de csak a befizetett után rendelkezni, a 6%-ot leghamarabb a szeptember
15-i befizetés után október tájékán kaphatja meg.

Nagy Imréné, az adócsoport vezetője: Tavaly is már szeptember végén az első körben
megkapták, tehát nagyon gyorsan.

Dr. Buzás Péter polgármester: Gyakorlatilag így lehet hozzájutni ehhez a forráshoz, hogy
szeptember 15. után meg fogják kapni azt a pénzt, amit engedményeztek a részükre.

Nagy Imréné, az adócsoport vezetője: Itt akkor megragadnám az alkalmat, hogy a tavalyi

tapasztalatokat figyelembe véve tehát, hogy ne októberben, novemberben és mondjuk
december 31-én jusson eszébe a vállalkozónak, hogy még szeretné támogatni a Budo Klubot
mondjuk, miután Te is ezt hoztad példának. Tehát akkor már erre nincs lehetőség, mert az az
évi költségvetés bevételeinek terhére tudjuk ezt kifizetni és most is volt 31-én nyújtottak be egy
rendelkező nyilatkozatot, amit már képtelenség teljesíteni.

Dr. Buzás Péter polgármester: Ennek nincs határideje, hogy meddig lehet ilyet benyújtani?
Nagy Imréné, az adócsoport vezetője: Szeptember 15-ig legkésőbb, így szól, kivéve a
részletfizetés és a december 20-i feltöltés.

Dr. Buzás Péter polgármester: Tehát fő szabály az, hogy szeptember 15-ig döntheti el az

adott cég, hogy hol akarja a 6%-ot érvényesíteni, kivéve, hogyha részletfizetésben később
képződik meg a 6%, illetve december 20-i feltöltés.

Nagy Imréné, az adócsoport vezetője: Az pedig december 15-ig igen.
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Dr. Buzás Péter polgármester: Köszönöm szépen. Hadd mondjam el, 96 civil szervezetünk
van Makón, a honlapról letölthető, úgyhogy a Budo Klubon kívül más civileket is lehet
támogatni a 6%-kal, sőt ajánlatos is. Van-e kérdés? Márton Imrének egyből van kérdése, tessék.

Márton Imre, a civilkapcsolatok tanácsnoka, települési képviselő: Nem kérdés, csak egy

észrevétel. Azt hiszem elgépelés történt a rendelet szövegében, hiszen nemcsak civil
szervezeteket lehet ebből támogatni, hanem intézményeket is, tehát ez nem változott. Azért
mondom, tehát itt a szövegben az van írva a kedvezményezett civil szervezet bankszámlája.
Szerintem ott elég annyi, hogy a kedvezményezett bankszámlájára. Nem? Mert nemcsak a
civileknek szól ez azért, hanem másoknak is.

Dr. Buzás Péter polgármester: Mondj egy hivatkozási helyet légy szíves, hányadik paragrafus.
Márton Imre, a civilkapcsolatok tanácsnoka, települési képviselő: 1. § utolsó sora, ott,
hogy kedvezményezett civil szervezet bankszámlájára.

Dr. Buzás Péter polgármester: Kedvezményezett szervezet bankszámlájára. Elfogadod Nagy
Imréné? Rendben van. Elfogadjuk. Magyarul a civil szó kimarad. Tovább, nincs több
észrevétel? Dönthetünk? Kérem szavazzunk.

A képviselő-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
rendeletet alkotja:
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete
a helyi iparűzési adóról szóló 52/1995. (XII. 19.) Makó ör. módosításáról.

Dr. Buzás Péter polgármester: Jegyzőkönyv számára jegyzem meg, hogy mivel én vagyok az

előterjesztő és a módosító indítványt elfogadtam, így ennek az egy szónak a kivételével
szavaztuk meg a rendeletet.
10. sz. előterjesztés
Távhőszolgáltatás hődíjainak módosítása földgáz gázdíj árváltozás miatt

Dr. Buzás Péter polgármester: A napirend tárgyalásánál jelen van a kft. igazgatója, akit

ismételten köszöntök, Nagy Nándort. A Tisztelt Jelenlévőknek elmondom, hogy mivel a
gázszámla óriási, a legkisebb gázdíjváltozást át kell vezetni a rendszeren, mert ha nem vezetjük
át, akkor valakinek a számlát állni kell. Ez a valaki a Nagy Nándor cége, aki 100%-ban
önkormányzati, így végül is az önkormányzat fizetné ezt a számlát. Azt gondoljuk, mivel nem
teljes körű Makón a távhőszolgáltatás, így nem mindenkinek jut ugyanaz a kedvezmény, így
célszerű, hogyha ezt a díjtétel változás átvezetésével oldjuk meg. Kérdés van-e az
előterjesztéssel kapcsolatban?
Kérdés nem hangzott el.

Dr. Buzás Péter polgármester: Vélemény van-e?
Vélemény nem hangzott el.
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Dr. Buzás Péter polgármester: Kérem szavazzunk a rendeletről.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal és 2 tartózkodással a
következő rendeletet alkotja:
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete
a távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjáról és a díjalkalmazás
feltételeiről szóló 6/2006. (II. 16.) Makó ör. módosításáról.
11. sz. előterjesztés
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és a térítési díjakról
szóló helyi rendelet módosítása

Dr. Buzás Péter polgármester: Tisztelt Testület! A napirend tárgyalásánál itt van és

köszönöm Rózsa Istvánné intézményvezető asszonyt. Eddig a nyersanyag normát tudtuk
beszedni, most viszont jogszabály módosítás eredményeként a rezsiköltségnek is valamilyen
arányát be tudjuk szedni, a javaslat 50%-os, mi azt fogadtuk el. Megkérdezem, hogy van-e
kérdés ezzel kapcsolatban?
Kérdés nem hangzott el.

Dr. Buzás Péter polgármester: Vélemény van-e?
Vélemény nem hangzott el.

Dr. Buzás Péter polgármester: Kérem szavazzunk.
A képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással a
következő rendeletet alkotja:
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2011.(II.16.) önkormányzati rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti alapellátásokról, valamint az
ehhez kapcsolódó térítési díjakról szóló
3/1998.(II.2.) Makó ör. módosításáról.

Dr. Buzás Péter polgármester: Nagyon szépen köszönöm.
14. sz. előterjesztés
Makó Város Önkormányzati Tűzoltóság Alapító Okiratának módosítása

Dr. Buzás Péter polgármester: Kérdés van-e az előterjesztéssel kapcsolatban?
Kérdés nem hangzott el.

Dr. Buzás Péter polgármester: Vélemény van-e?
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Vélemény nem hangzott el.

Dr. Buzás Péter polgármester: Kérem szavazzunk.
A képviselő-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozza:
40/2011. (II.15.) MÖKT h.
Tárgy: Makó Város Önkormányzati Tűzoltóság Alapító Okiratának módosítása.
HATÁROZAT
Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Makó Város Hivatásos
Önkormányzati Tűzoltóság 394/2009. (IX.30.) MÖKT határozatával elfogadott, módosított
Alapító Okiratának módosítását a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.
A Képviselő-testület felhatalmazza Makó Város Önkormányzatának polgármesterét, hogy
képviseletében és nevében a jóváhagyott Módosító Okiratot és az egységes szerkezetbe foglalt
Alapító Okiratot aláírja.
Felhívja továbbá Makó Város Önkormányzatának jegyzőjét, hogy a Tűzoltóság módosított
Alapító Okiratát küldje meg a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés végett a külön
jogszabályokban előírtaknak megfelelően az illetékes szervnek.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal
A Képviselő-testület a határozat végrehajtásáról tájékoztatót nem kér.
Erről értesítést kap:
• Makó város polgármestere
• Makó város jegyzője
• Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztálya
• Makó Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság
16. sz. előterjesztés
„Közfoglalkoztatás-szervezők foglalkoztatásának támogatása” című pályázati felhívásra
pályázat benyújtása

Dr. Buzás Péter polgármester: Tisztelet Jelenlévők! Egész évre összesen 6 főre tudunk

pályázni, 1 fő érinti Makó városát, 2011. február 20. a pályázat beadás határideje, 100%-os
vissza nem térítendő támogatás, 6 órás, 86.500 Ft 1 fő és mi pályázunk. Most megtehetjük, hogy
pályázunk és azt gondolom, hogy az egy is több mint a semmi. Összesen a kistérség 6 főt kap.
Ha felsőfokú végzettség van 111.500 Ft bruttó, hogyha középfokú, akkor 86.500 Ft.
Közmunkás irányításban fogjuk használni. Kérdés van-e az előterjesztéssel kapcsolatban?
Kérdés nem hangzott el.
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Dr. Buzás Péter polgármester: Vélemény van-e?
Vélemény nem hangzott el.

Dr. Buzás Péter polgármester: Jó lenne több, én is úgy gondolom. Szavazzunk.
A képviselő-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozza:
41/2011. (II.15.) MÖKT h.
Tárgy: „Közfoglalkoztatás-szervezők foglalkoztatásának támogatása” című pályázati felhívásra
pályázat benyújtása.
HATÁROZAT
Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy határoz, hogy részt vesz a Makói Kistérség
Többcélú Társulása által benyújtott Országos Foglalkoztatási Közalapítvány által meghirdetett
közfoglalkoztatás-szervezők támogatásáról szóló pályázatban, amely során Makó Város
Önkormányzati Képviselő-testülete a pályázathoz szükséges 329.568 Ft költséget,
utófinanszírozási támogatás megelőlegezése miatt 2011. évi költségvetésébe betervezi, abban az
esetben, ha a DAOP-3.2.1-2008-0023 kódszámú „Közösségi közlekedés fejlesztése a Makói
kistérségben” című pályázat utófinanszírozott számláinak támogatástartalma 2011. június 15-ig
nem érkezik meg a Makói Kistérség Többcélú Társulásának bankszámlaszámára.
A pályázat 100%-os támogatási intenzitású.
A Makói Kistérség Többcélú Társulása által benyújtott pályázat költségvetése:
2011.04.01.- Összesen
Megnevezés
6 Fő/hó
2011.09.30. (bontásban)
Munkabér
569.000Ft 3.414.000Ft
Igényelt Támogatás
4.335.816 Ft
Munkabér járulékai
153.636Ft 921.816 Ft
Saját forrás
0 Ft
Orvosi alkalmassági,
24.000Ft
Pályázatban el nem
utazás költsége
számolható
60.000 Ft
Pályázati
díj
3.000
Ft
költségek
Közjegyző
33.000 Ft
Összesen
4.395.816 Ft
Makó Város Önkormányzatára vonatkozó projektköltsége:
Megnevezés

1 Fő/hó

2011.04.01.-2011.09.30.

Összesen
(bontásban)

Munkabér
Munkabér járulékai
Összesen

86.500 Ft
23.356 Ft

519.000 Ft
140.136 Ft

659.136 Ft
659.136 Ft

A támogatás folyósítása: az igényelt támogatás 50 %-a előleg formájában a támogatási
szerződés megkötése, valamint a pályázó szervezet közjegyző előtt tett tartozáselismerő
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nyilatkozatának felmutatása után kerül folyósításra. A támogatási összeg második részének
folyósítása utófinanszírozásban történik. Abban az esetben, ha a DAOP-3.2.1-2008-0023
kódszámú „Közösségi közlekedés fejlesztése a Makói kistérségben” című pályázat
utófinanszírozott számláinak támogatástartalma 2011. június 15-ig nem érkezik meg a Makói
Kistérség Többcélú Társulásának bankszámlaszámára, akkor a Makói Kistérség Többcélú
Társulása nem tudja átvállalni az előfinanszírozással járó kötelezettségvállalást. Így a
programban résztvevő közfoglalkoztatás-szervező településeknek a rávonatkozó előleg
befizetését legkésőbb 2011. június 30-ig a pályázathoz tartozó elkülönített számlára át kell
utalniuk. A programban résztvevő közfoglalkoztatás-szervező települések által megelőlegezett
támogatás tényleges megérkezését követő 8 napon belül visszautalásra kerül.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert minden olyan intézkedés megtételére, amely
a pályázat érdekében szükséges.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Erről értesítést kap:
• Makó Város polgármestere
• Makó Város jegyzője
• Makó Város Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály
• Makó Város Polgármesteri Hivatal Kistérségi Iroda
18. sz. előterjesztés
"Új játszótér telepítése a Kelemen L. utcára" tárgyú MÖKT határozat módosítása

Dr. Buzás Péter polgármester: Tisztelt Testület! Lesz egy nagyszerű játszóterünk és most

csak azt módosítjuk, hogy nem 5, hanem 6 évre vállaljuk, hogy működtetjük. Kérdés van-e az
előterjesztéssel kapcsolatban?
Kérdés nem hangzott el.

Dr. Buzás Péter polgármester: Vélemény van-e?
Vélemény nem hangzott el.

Dr. Buzás Péter polgármester: Kérem szavazzunk.
A képviselő-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozza:
42/2011. (II.15.) MÖKT h.
Tárgy: "Új játszótér telepítése a Kelemen L. utcára" tárgyú MÖKT határozat módosítása.
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HATÁROZAT
Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 486/2010. (XII. 15.)
MÖKT határozat 2. bekezdését a KIKSZ Közlekedésfejlesztési Zrt. megváltozott
finanszírozási körülményei miatt az alábbiak szerint módosítja:
"Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete a fejlesztés következtében létrejövő játszótér
fenntartását és üzemeltetését az átadástól számított 6 éves időtartamig vállalja. Makó Város
Önkormányzata a 6. év végéig az akadálymentes játszótér kezelője, ezt követően tulajdonosa
lesz."
A módosítás a 486/2010. (XII. 15.) MÖKT határozat egyéb rendelkezéseit nem érinti.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Erről értesítést kap:
• Makó város polgármestere
• Makó város jegyzője
• Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály
• Polgármesteri Hivatal Műszaki Iroda
• Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási és Beszerzési Iroda
• KIKSZ Közlekedésfejlesztési Zrt. (1012 Budapest, Vérmező út 4.)
• Irattár
19. sz. előterjesztés
Beiskolázás és óvodai jelentkezés időpontja a 2011/2012.tanév/nevelési évre

Dr. Buzás Péter polgármester: Kérdés van-e az előterjesztéssel kapcsolatban?
Kérdés nem hangzott el.

Dr. Buzás Péter polgármester: Vélemény van-e?
Vélemény nem hangzott el.

Dr. Buzás Péter polgármester: Kérem szavazzunk.
A képviselő-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozza:
43/2011. (II.15.) MÖKT h.
Tárgy: Beiskolázás és óvodai jelentkezés időpontja a 2011/2012.tanév/nevelési évre.
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HATÁROZAT
Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 8.§ (4) bekezdésben foglaltak szerint eljárva a 2011/2012. tanévben tanköteles
korú gyermekek beiskolázásáról, valamint a 2011/2012. nevelési évre történő óvodai
jelentkezésről az alábbiak szerint dönt:
• Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete a közoktatásról szóló többször
módosított 1993. évi LXXIX. törvény 66. §. (9) bekezdése alapján a tanköteles
gyermekek beiskolázási időpontját 2011. március 30-31-re írja ki.
• Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete a közoktatásról szóló többször
módosított 1993. évi LXXIX. törvény 102. §. (2) bekezdés a) pontja alapján az óvodai
jelentkezés időpontját 2011. március 30-31-re írja ki.
• A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az óvodai jelentkezés, valamint a tanköteles
korú gyermekek beiskolázási időpontját a helyben szokásos módon tegye közzé.
Határidő: 2011. február 23.
Felelős: jegyző
A képviselő-testület a határozat végrehajtásáról tájékoztatást nem kér.
Erről értesítést kap:
• Makó város polgármestere
• Makó város alpolgármestere
• Makó város jegyzője
• Makó város nevelési-oktatási intézményei
• Királyhegyes polgármestere és jegyzője
• Nagyér polgármestere és jegyzője
• Nagylak polgármestere és jegyzője
• Polgármesteri Hivatal Közoktatási Osztály
20. sz. előterjesztés
A Csongrád Megyei Önkormányzat szociális szolgáltatástervezési koncepció 2010. évi
felülvizsgálatának véleményezése

Dr. Buzás Péter polgármester: A megye ebben a kérdésben mérhetetlenül korrekt. A
jogszabálynak megfelelően elküldi hozzánk, levéleményezzük, visszaküldjük. Kérdés van-e az
előterjesztéssel kapcsolatban?
Kérdés nem hangzott el.

Dr. Buzás Péter polgármester: Vélemény van-e?
Vélemény nem hangzott el.
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Dr. Buzás Péter polgármester: Kérem szavazzunk.
A képviselő-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozza:
44/2011. (II.15.) MÖKT h.
Tárgy: A Csongrád Megyei Önkormányzat szociális szolgáltatástervezési koncepció 2010. évi
felülvizsgálatának véleményezése.
HATÁROZAT
Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Csongrád Megye Közgyűlés
200/2010. (XII.10.) Kgy. sz. határozatával jóváhagyott Csongrád Megyei Önkormányzat
szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálatával egyetért.
Erről értesítést kap:
- Makó város polgármestere
- Makó város jegyzője
- Makó város Hatósági Osztály
- Csongrád Megyei Önkormányzat 6741 Szeged, Rákóczi tér 1.
21. sz. előterjesztés
A Maros-híd elnevezése

Dr. Buzás Péter polgármester: Tisztelt Testület! Böde László makói lakos réges régen

kezdeményezte, hogy kereszteljük el a Maros hidat. Erre a kollegáim azt találták ki, hogy
internetes szavazással tegyünk ebben rendet. Az internetes szavazás helyre tette a kérdést és volt
többfajta javaslat, volt például Kossuth-híd, Páger-híd, Hagymás-híd, Erdei-híd, Galamb-híd,
stb., Velnök-híd, végül győzött a Maros-híd elnevezés, de valami oktávval, a legtöbb szavazatot
a Maros-híd elnevezés kapta 340-et. A Hagymás-híd volt 20, 16 a Galamb, stb. Tehát 340-nel a
Maros-híd lett a nyerő. Kedves Böde Úr! Megvan a Maros-hídnak a neve, Maros-híd. Mi ezt
most felterjesztjük a Földrajzinév Bizottsághoz, mert ennek az a menete. Volt egy
kezdeményezés, mi ezt a kezdeményezést helyben szokásos módon megversenyeztettük.
Megvan az elsöprő többségű döntés, ezt behozzuk ide. A testület biztos nem bírálja felül az
internetes szavazást, megszavazzuk azt, ami az internetes szavazás eredménye, hogy a makói
Maros hidat hívják Maros-hídnak. Ezt felterjesztjük a Földrajzinév Bizottsághoz, aki a földrajzi
nevek megállapítására hivatott és a földrajzi nevek megváltoztatására tett javaslatot elbírálja.
Mikor ő elfogadja ezt, akkor javaslatot tesz a Nemzeti Fejlesztési Miniszternek, hogy ezt a hidat
Maros-hídnak nevezzék el. A legvégén képeznek majd egy pár 100 ezer Ft-os előirányzatot,
hogy a hídnak a be- és kijáratánál elhelyezzenek egy táblát, hogy Maros-híd. Az a kérésem, hogy
szavazzuk meg a kezdeményező és a népakaratnak megfelelő döntést. Kérem szavazzunk

A képviselő-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozza:
45/2011. (II.15.) MÖKT h.
Tárgy: A Maros-híd elnevezése.
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HATÁROZAT
Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete elfogadja a javaslatot, hogy a Maros fölött
Makónál ívelő híd új neve Maros-híd legyen.
Felkéri Makó város polgármesterét, hogy a híd elnevezése érdekében a szükséges eljárást a
magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló 303/2007.
(XI.14.) Korm. rendelet alapján kezdeményezze.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Erről értesítést kap:
• Makó város polgármestere
• Makó város jegyzője
• Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Iroda
22. sz. előterjesztés
A képviselői alap felhasználásáról szóló szabályzat módosítása

Dr. Buzás Péter polgármester: Tisztelt Testület! Itt arról van szó, hogy eddig 150 ezer Ft volt
a képviselői alap. Ha már Molnár László képviselőtársam mondta, hogy a költségvetési
szavazásnál ajánlja Kovács Sándor úr figyelmébe, hogy be lett fogadva a javaslata, hogy a 150
ezer helyett 300 ezer Ft van a költségvetésben képviselői alapként betervezve. Ez így van és ez
kerül átvezetésre, illetve elhagyjuk a szabályzatból azt, eddig ha valaki út- és járdaépítésre
használja fel a pénzét, akkor az duplának számít. Tekintve, hogy az idén a költségvetésben
járdaépítésre, nulla forint van és a következő nulla az útépítés, így esély nincs arra, hogy a
képviselők erre a célra tudják felhasználni a képviselői alapjukat. E helyett van a duplázódás és
emellett csak 100 ezer Ft kulturális programok megszervezésére. A szabályzat ezt tartalmazza.
Kérdés van-e? Dr. Sánta Sándornak van kérdése, tiéd a szó képviselő úr.

Dr. Sánta Sándor települési képviselő, az Oktatási, Művelődési, Szociális és
Egészségügyi Bizottság elnöke: Tulajdonképpen most nem dupláztuk meg az összeget, mert

a városra számítva természetes, hogyha nagyobb terület tartozik egy képviselőhöz, és pontosan
kétszer akkora, akkor annyi járna. Tehát nem lett itt megduplázva már csak az értelmezést
illetően, ez egy nagy maszlag az egész, hogy megdupláztuk.

Dr. Buzás Péter polgármester: Képviselő úr mit mondasz?
Dr. Sánta Sándor települési képviselő, az Oktatási, Művelődési, Szociális és
Egészségügyi Bizottság elnöke: Hát nem? Adva van a város, ennyi jár és kész.
Dr. Buzás Péter polgármester: Azt mondja képviselő úr, hogy maszlag. De képviselő úr
miről beszélsz? Toldi Jánosé a szó, parancsolj képviselő úr.

Toldi János települési képviselő: Köszönöm a szót polgármester úr. Legyen valami öröm,

hogy nagyon-nagyon szeretném abból a kis képviselői alapból azt a pár méternyi járdát
megcsináltatni a Petőfi utca ahogy kimegy a kerékpárútra. Tehát lesz belőle valami, azt minden
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úton megkeressük, nem olyan szép térkövekkel, hanem a régi dologgal, megtaláljuk rá biztos az
embert is és megtaláljuk azt a homokot is vagy sódert, amivel megoldjuk. Mert máshol a
kerékpárutak esetében minden utca csatlakozási pontjánál van egy kihajtó rész. Ott sajnos,
ahogy jönnek az iskolából a gyerekek azt a 3-4 métert engedtessék meg, hogy azt
megcsináltassam majd. Köszönöm szépen.

Dr. Buzás Péter polgármester: Annyit fut. Jó. Baranyi Sándoré a szó, tessék parancsolni.
Baranyi Sándor települési képviselő, a Városfejlesztési, Városüzemelési,
Környezetvédelmi és Lakásügyi Bizottság elnöke: Csak annyit szeretnék mondani, hogy
tulajdonképpen ez az összeg felhasználható azért járdaépítésre, bízzunk abban, hogy a jövő
évben lesz járdaépítésre pénz. Ugyan egy cikluson belül átvihető a maradék, úgyhogy ha jól
gazdálkodunk még akár járdát is építhetünk belőle, vagyis hozzájárulhatunk. Köszönöm.

Dr. Buzás Péter polgármester: A Baranyi Sándornak igaza van, hogy aki nem akarja az idén

elkótyavetyélni pár négyzetméter járdára, meg erre-arra a 300 ezer Ft-ot és velem együtt azt
hiszi, hogy lesz járdaépítés, akkor még fel is használhatja járdaépítésre jövőre. Természetesen át
lehet vinni egyik évről a másikra, másrészt pedig még egy érvvel több kedves Gál
képviselőtársam, hogyha lehet, próbáljunk szót váltani erről, hogy mi volna annak a technikája,
hogy a területi kiegyenlítő és a céljellegű decentralizált pályázati rendszer visszaálljon. Én abban
látom a járdaépítés és a csatornaépítés megoldásának a jövőjét. Hát van még természetesen a
Balti alapszint is, amiről kellene beszélnünk. Tehát maradjunk annyiban, hogy amikor szót
váltunk akkor ezt a két témát én szóba szeretném nálad hozni. A Balti alapszintes pályázat, az
azt jelenti, hogy Makó összterületének a magassága a Balti tengerszinthez képest 85 méter alatt
van az átlagmagasság. Ez 89-99 vagy nem tudom mennyi, éppen a Balti alapszint 85 méter alatt
vagyunk és azok a térségközpont települések, akiknek az átlagmagassága külterületet, mindent
idevéve alatta van azok pályázhattak az idén is még, mert tavaly benne volt a költségvetésben és
kötelezettségként átjött erre az évre. Tehát mintegy 2,7 milliárd erejéig és 400 millió Ft-ért így
tudunk most mederelem burkolatot csinálni 3 városrészben, Gerizdesen, a Szent István tér
környékén, meg a Batthyány utca környékén. Tehát 400 millióhoz 40 milliót kell tenni és ezzel
10 km-nél hosszabb csatornát tudunk mederburkolattal ellátni. Erre nagyon nagy szükség volna,
ez volna tehát az egyik, amiben kérném a Te segítségedet, hogy lobbizzunk együtt a képviselő
asszonynál, hogy kerüljön vissza a Magyar Köztársaság Kormánya költségvetésébe. A másik
pedig a járdaépítéshez a területi kiegyenlítő alap, mert a területi kiegyenlítőnek köszönhetően
tudtunk TEKI-ből pályázni járdára és ebből tudtunk 100, legutolsó évben 150 millió Ft
értékben járdát építeni. Bízzunk benne, hogy ebből lesz valami és ha ez sikerülni fog, akkor a
képviselői alap természetesen oda önerőként felhasználható. Van-e más kérdés a képviselő
alappal kapcsolatban? Nincs. Akkor megszavazhatjuk? Kérem szavazzunk.

A képviselő-testület 11 igen, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással a következő
határozatot hozza:
46/2011. (II.15.) MÖKT h.
Tárgy: A képviselői alap felhasználásáról szóló szabályzat módosítása.
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HATÁROZAT
1. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 88/2005. (III.02.) MÖKT határozattal
elfogadott Képviselői alap felhasználásáról szóló szabályzatot hatályon kívül helyezi.
2. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Képviselői alap felhasználásáról szóló
szabályzatot a melléklet szerinti tartalommal fogadja el azzal, hogy azt a 2011. költségvetési
évtől kezdődő felhasználásokra rendeli alkalmazni.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testület a határozat végrehajtásáról tájékoztatást nem kér.
Erről értesítést kap:
- Makó Város polgármestere
- Makó Város jegyzője
- Makó Város Önkormányzat valamennyi települési képviselője
- Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály
- Polgármesteri Hivatal Műszaki Iroda
23. sz. előterjesztés
Záportározó helyszínének kiválasztása

Dr. Buzás Péter polgármester: Tisztelt Testület! A vízügyesek írták nekünk elő, hogyha

például sikerül a Balti alapszintes pályázatot visszahozni és nyerünk jövőre is 400 millió Ft-ot,
akkor se kapunk vízjogi létesítési engedélyt a csatornaépítésre, hogyha nem csináljuk meg ezt a
záportározót. A záportározónak az lenne a lényege, hogy ahogy kimegy a Nagyér a városból, ott
egy mélyebb fekvésű területen megcsapolnánk zsilippel a Nagyér vizét, leengednénk
gravitációsan. Nagyon fontos, hogy hirtelen nagy mennyiségű víztömeg befogadására legyen
alkalmas, mivel mélyebben van, az többet nem fog visszafolyni a Nagyérbe, mert kell kiépíteni
csatornát és szivattyús módszerrel beemelni a Marosba. Tehát ez jelenti a megoldást, de ezzel
egy-egy ilyen hirtelen zuhé alkalmával, mint ami mostanában van, a várost úgy lehetne
tehermentesíteni a vízteher alól, hogy nem veszélyeztetni a külterületet sem. Úgy gondolom,
hogy ez egy olyan szakmai javaslat, amit azért kell mindenkinek megszavazni, mert első,
második, harmadik szempont a belterület belvízmentesítése és egy negyedik szempontként a
szemüvegkeret az, hogy külterületben ne okozzunk kárt. Kérdés van-e az előterjesztéssel
kapcsolatban?
Kérdés nem hangzott el.

Dr. Buzás Péter polgármester: Vélemény van-e?
Vélemény nem hangzott el.

Dr. Buzás Péter polgármester: Kérem szavazzunk.
A képviselő-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozza:
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47/2011. (II.15.) MÖKT h.
Tárgy: Záportározó helyszínének kiválasztása.
HATÁROZAT
Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Kék Hidro-plán Bt. által
elkészített tanulmány alapján a Nagyér vízelvezetése szempontjából lényeges záportározó és a
Maros folyóba átemelő szivattyúval történő átemelés megvalósítását választja.
Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete továbbá úgy dönt, hogy a kiválasztott műszaki
megoldás engedélyes terveit 2012. február 15-ig elkészítteti és vízjogi létesítési engedélyezés
céljából a Felügyelőség részére benyújtja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Erről értesítést kap:
• Makó város polgármestere
• Makó város jegyzője
• Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály
• Polgármesteri Hivatal Műszaki Iroda
• Irattár
24. sz. előterjesztés
Ingatlan-elfogadási koncepció

Dr. Buzás Péter polgármester: Ez az a tervezet, amelyik arról szól, hogy Makó Város

Önkormányzatának felajánlott ingatlanokat milyen rendezőelvek mentén fogadjon el a város
önkormányzata. Korábban Sánta képviselő úr egy honvédi ingatlan el nem fogadása ügyében
kérdezett és én azt találtam ki, hogy az apparátus készítsen el egy koncepciót. Az apparátus ezt a
koncepciót elkészítette és ide most előterjesztette. A tisztelet hangján ajánlom a figyelmedbe
kedves képviselő úr, hogy a koncepció utolsó pontja úgy szól, ha az önkormányzatnak az adott
ingatlan megszerzéséhez különleges érdeke fűződik, akkor az ingatlan állami tulajdonba vagy
önkormányzati tulajdonba vétele elfogadható. Tehát a következő körben be tud jönni az az
előterjesztés, amely a múltkor az általad szorgalmazott ingatlan önkormányzati tulajdonba
vételét lehetővé teszi. Meg fog történni az az áttörés, amiről a múltkor beszéltél, mert egyetértek
azzal, amit mondtál, hogy azért valahol a város önkormányzatának ennek a városnak gazdájának
kell lenni és egyes esetekben például ilyen esetben célszerű úgy is viselkednünk, még akkor is, ha
ez nekünk pénzbe kerül. Eddig tudok elmenni, nem tudok 60 millióra igent mondani, meg
ehhez hasonló, de arra igen, hogy egy-egy ilyen telek esetében elfogadjuk azt, hogy Makó Város
Önkormányzatának azt felajánlják. Utána a város gazdájaként kénytelenek leszünk levágni
onnan a gazt, meg amikor módunkba áll, mondjuk a szennyvízcsatorna építésekor olyan
földdel, ami nem veszélyes hulladéknak minősül azzal fel is tölteni úgy, hogy az ne kerüljön
nekünk többlet pénzbe. Ezt szerettem volna elmondani az ingatlan-elfogadási koncepció
kapcsán. Dr. Sánta Sándoré a szó, tessék képviselő úr.
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Dr. Sánta Sándor települési képviselő, az Oktatási, Művelődési, Szociális és
Egészségügyi Bizottság elnöke: A költségvetés kapcsán elmondott szavaimat az magyarázza,

hogy azonnal kiszúrtam ezt az előterjesztést és nyomait is láttam már a költségvetésben is ennek
a gondolkodásnak. Szeretném felhívni a Honvéd városrész lakóinak a figyelmét, hogy nemcsak
akik belvízzel veszélyeztetettek vagy a házuk éppen olyan, hanem akié még jó, azokat is érinti és
érinti mindaz a terv, amivel kapcsolatosan én többször szót emeltem. De tovább kellene ezt
fejleszteni, hiszen itt különböző pályázatokról is esett szó és konkrét, akár 2-3 ilyen tanulmányt
lehetne készíteni, ami adott esetben bizonyos pályázatokra beadható lenne. Én azt hiszem, hogy
ennek sincs akadálya és itt mondom el, hogy az ÁNTSZ makói vezetője várja polgármester
úrnak a felkérő levelét és tud arról, ami itt elhangzott és ezeket szívesen megcsinálja. Nekem ezt
mondta. Most én azt is elfogadom, hogy ugyanaz a téma más, ugyanolyan jó irányt vet, vigyük
ezt a vonalat tovább és előbb-utóbb eljutunk oda, hogy segítünk a Honvéd városrészen. Most
azért ebben az előterjesztésben vannak még ilyen sztereotípiák, amik nehezen értelmezhetők.
Például megint itt van az, hogyha feltöltünk egy telket, akkor a szomszédos telek majd reklamál,
hogy odamegy a víz. Ha ezt így kezeljük, akkor nem jutunk el sehova. Itt úgy tűnik,
minthogyha, már előre látnák a munkatársak, hogy milyen panaszok futnak be hozzá az újabb
problémáktól. Szerintem ezt vállaljuk fel nyugodtan és akkor majd a másik még jobban félhet.
Másutt is van ilyen, hogy a szomszéd feltölti, de ez nem lehet az előrelépésnek az akadálya.

Dr. Buzás Péter polgármester: Jó. Kedves Honvéd városrész lakói! Hadd mondjam, az Önök
képviselője igazat beszélt. Én is úgy gondolom, mint ő, hogy oda kell figyelnünk erre a
városrészre. Én úgy hiszem, hogy még abban is igaza van, hogy nem szabad sztereotípiákban
gondolkodni. Bár ha feltöltünk egy telket, akkor annak, aki a szomszédban van és az övé mély
marad, abban igaza van, hogy az ő telkére egy picivel több víz jut, mert amit feltöltöttünk az is
odamegy. Mi tehát ezután is el fogjuk fogadni ezeket a telkeket, majd akkor, amikor módunkba
áll fel fogjuk tölteni ezeket, a város gazdái kívánunk lenni és maradjunk annyiban, hogy a többi
megítélését azt viszont a lakosságra bízom. Én az előterjesztést magát profinak gondolom, én
úgy gondolom, hogy nincsenek benne sztereotípiák, én azt gondolom, hogy példaértékű, ahogy
azt a kollegák megfogalmazták és alkalmas arra, hogy rendet tegyen az ilyen felajánlott ingatlan
elfogadásának a sorában. Van-e még vélemény? Nincs. Kérem szavazzuk meg.

A képviselő-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozza:
48/2011. (II.15.) MÖKT h.
Tárgy: Ingatlan-elfogadási koncepció.
HATÁROZAT
Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete - figyelemmel Makó Város
Önkormányzatának vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló
11/2003. (III.26.) Makó ör. 9. § (1) bekezdésére úgy dönt, hogy
I. Külterületi ingatlanok ingyenes felajánlása esetében valamennyi felajánlott ingatlant
elfogadja, amennyiben az ingatlan tehermentes. Egyúttal a Képviselő-testület kijelenti, hogy
prioritást élveznek azon ingatlanok elfogadása, melyek fejlesztési terület közelében fekszenek.
II. Belterületi ingatlanok ingyenes felajánlása esetében valamennyi felajánlott ingatlant
elfogadja, feltéve, hogy:
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1. az ingatlan tehermentes,
2.
a. a felajánlott tulajdoni hányad legalább az ¼ tulajdoni hányadot eléri, vagy
meghaladja, vagy
b. tulajdoni hányadtól függetlenül, ha az adott ingatlanban az önkormányzat már
rendelkezik tulajdonrésszel, vagy
c. tulajdoni hányadtól függetlenül az önkormányzatnak az adott ingatlan
megszerzéséhez különleges érdeke fűződik
3. az ingatlannal kapcsolatos tulajdonosi kötelezettségek az általános (szokásos)
tulajdonosi kötelezettségeket túlzott mértékben nem haladják meg, kivéve, ha az
önkormányzatnak az adott ingatlan megszerzéséhez különleges érdeke fűződik.
Makó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyúttal kijelenti, hogy nem fogadja el a
Makó Város Önkormányzatának Helyi Építési Szabályzatáról szóló 17/2006. (VII.13.) Makó ör.
(a továbbiakban: HÉSZ) 63. § (5) bekezdésében és a HÉSZ 4. számú mellékletében megjelölt
területen található felajánlott ingatlanokat, kivéve:
• azon ingatlanokat, amelyek vonatkozásában konkrét feladatot jelöl meg a
településrendezési terv az Önkormányzat számára,
• ha az önkormányzatnak az adott ingatlan megszerzéséhez különleges érdeke fűződik.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
A Képviselő-testület a határozat végrehajtásáról tájékoztatást nem kér.
Erről értesítést kap:
- Makó város polgármestere
- Makó város jegyzője
- Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási és Beszerzési Iroda

Dr. Buzás Péter polgármester: Köszönöm szépen.
25. sz. előterjesztés
Makó, Juhász Gyula tér 39. szám alatti ingatlan tulajdonba vétele

Dr. Buzás Péter polgármester: Tisztelt Testület! Beadjuk az igényünket a Juhász Gyula téri,

valamikor tömegszervezeti székháznak nevezett ingatlanra vonatkozóan, hogy Makó Város
Önkormányzata tulajdonába kerüljön. Az a célunk, szeretnénk, ha a Makó Városi Televízió
foglalná el ezt a helyet. Szeretnénk kialakítani akként, hogy ott ha kell még a kertbe is nyáron
ilyen kerti adásokat fel tudjanak venni, stb. Rengeteg pénzünk nincs hozzá, de keveset tudunk
hozzáadni, hozzárendelni és én úgy gondolom, hogy az a mintegy 5 millió Ft-os átalakítási
költség, meg 3,5 millió Ft-os adó átalakítási költség, ami ehhez társul az a következő évi
költségvetésben, nem a mostaniban, mert esély nincs rá, hogy ez már az idén sorra kerüljön. Ha
ez ’89-től idáig tartott, akkor nem kell azt hinni, hogy most 5 perc alatt ez a mi tulajdonunk lesz.
Most beadjuk az igényünket az MNV Zrt-hez és dönteni fognak benne. Annyit szeretnék még
mondani, hogy a televízió nincs láb alatt a régi Városházán, de azért mi koncepciózusan abba az
irányba megyünk, hogy a fürdőt megépítjük, az idén valamikor a negyedik negyedévben a fürdő
működni fog. Ürítjük ki a régi Városházát onnan, bízzunk benne, hogy a Földhivatal, ÁNTSZ a
Közhivatalok Házába fog költözni. Előbb-utóbb találunk helyet a Levéltárnak és mikor 1 vagy
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2 évet üzemel a makói gyógyfürdő európai színvonalon, rentábilisan, annál bízzunk benne, hogy
hamarabb jelentkezik befektető Marosvári Attilánál, hogy a régi Városházából, meg ott a
Bérpalota másik végéből egy 100-200 szobás gyógyszállót építsenek ki. Ez utána nyaktaggal
összeköthető a Makovecz fürdővel, mert így van megtervezve. Tehát mindent meg tudunk
oldani és tesszük a szükséges lépéseket. Kérdés van-e az előterjesztéssel kapcsolatban?
Kérdés nem hangzott el.

Dr. Buzás Péter polgármester: Vélemény van-e?
Vélemény nem hangzott el.

Dr. Buzás Péter polgármester: Kérem szavazzunk.
A képviselő-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozza:
49/2011. (II.15.) MÖKT h.
Tárgy: Makó, Juhász Gyula tér 39. szám alatti ingatlan tulajdonba vétele.
HATÁROZAT
1. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Makó, belterület
1636/20 hrsz. alatt nyilvántartott, a természetben 6900 Makó, Juhász Gyula tér 39. szám
alatt felvett, kivett pártház művelési ágú 1120 m2 alapterületű ingatlan ingyenes
önkormányzati tulajdonba kerülését kezdeményezi.
2. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza polgármestert, hogy tegye
meg a szükséges intézkedéseket az ingatlan tulajdonjogának Makó Város Önkormányzata
részére történő megszerzése érdekében.
3. Az ingatlant Makó Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott közművelődési tevékenység elősegítése
érdekében kívánja tulajdonba venni és Makó Város Önkormányzata Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 17/2003. (IV.24) Makó ör. 2/A számú függeléke alapján Makó Városi
Televízió Nonprofit Kft. működtetése miatt a Makó Városi Televízió Nonprofit Kft.
elhelyezése céljára kívánja felhasználni.
4. Makó Város Önkormányzata saját költségén vállalja az ingatlan környezeti állapotának
felmérését, szükség esetén kármentesítését, az ingatlan határvonalának helyszíni kitűzését. és
az ingatlan vonatkozásában lemond az állammal szemben támasztott bármely követeléséről.
5. Makó Város Önkormányzata vállalja, hogy 5 éven át az ingatlan tulajdonba adásának
napjától számítva évente tájékoztatja a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-t az ingatlan
hasznosítási céljának megvalósításáról.
6. Makó Város Önkormányzata vállalja, hogy az 1. pontban feltüntetett ingatlan tulajdonjogát
az ingatlanra vonatkozó terhekkel együtt veszi át.
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Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
A képviselő-testület a határozat végrehajtásáról tájékoztatást nem kér.
Erről értesítést kap:
• Makó város polgármestere
• Makó város jegyzője
• Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási és Beszerzési Iroda
• Makó Városi Televízió Nonprofit Kft. 6900 Makó Széchenyi tér 6.
• Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 1133 Budapest, Pozsonyi út 56.
26. sz. előterjesztés
Rácz Csaba tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelme földes út sármentesítéséhez

Dr. Buzás Péter polgármester: A Balaton utca meghosszabbításában, ott a belső telkeket tárja

fel a 2399 hrsz-ú út. Egy ottani vállalkozó, Rácz Csaba, - nem a televízió vezető,
névazonosságról van szó -, szeretne pormentesíteni akként, hogy a szabályok betartása mellett
őrölt épületmaradvánnyal, stb. feltölteni azért, hogy ne legyen kátyús. Ajánlom más makói
mezőgazdasági vállalkozó figyelmébe is, hogy az önkormányzat szívesen megadja a tulajdonosi
hozzájárulást annak érdekében, hogy esetleg külterületi utak pormentesítése így megtörténjen, a
szabályok megtartása mellett. Kérdés van-e az előterjesztéssel kapcsolatban?
Kérdés nem hangzott el.

Dr. Buzás Péter polgármester: Vélemény van-e?
Vélemény nem hangzott el.

Dr. Buzás Péter polgármester: Kérem szavazzunk.
A képviselő-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozza:
50/2011. (II.15.) MÖKT h.
Tárgy: Rácz Csaba tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelme földes út sármentesítéséhez.
HATÁROZAT
Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször
módosított 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdésében, valamint a Makó Város
Önkormányzatának vagyonáról a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló
11/2003. (III.26.) Makó ör. 9 § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Makó Város
Önkormányzata tulajdonát képező Makó, belterület 5048 hrsz-ú (Liget utca) kivett közterület
megnevezésű ingatlanon történő munkálatokhoz - az út- és közműkezelői hozzájárulással
megegyezően – Rácz Csaba (6900 Makó, Jókai utca 38/A) részére a tulajdonosi
hozzájárulást
megadja,
amennyiben
az
Alsó-Tisza-vidéki
Környezetvédelmi,
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Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által lefolytatott vizsgálat bizonyítja, hogy a használt
útalap minősége és összetétele a környezetvédelmi előírásoknak megfelel.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
A Képviselő-testület a határozat végrehajtásáról tájékoztatást nem kér.
Erről értesítést kap:
- Makó város polgármestere
- Makó város jegyzője
- Polgármesteri Hivatal Műszaki Iroda
- Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási és Beszerzési Iroda
- Rácz Csaba 6900 Makó, Jókai utca 38/A.
26/A sz. előterjesztés
Tulajdonosi hozzájárulás megadása a Kábel-Team Kft. részére

Dr. Buzás Péter polgármester: Kérdés van-e az előterjesztéssel kapcsolatban?
Kérdés nem hangzott el.

Dr. Buzás Péter polgármester: Vélemény van-e?
Vélemény nem hangzott el.

Dr. Buzás Péter polgármester: Kérem szavazzunk.
A képviselő-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozza:
51/2011. (II.15.) MÖKT h.
Tárgy: Tulajdonosi hozzájárulás megadása a Kábel-Team Kft. részére.
HATÁROZAT
Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször
módosított 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdésében, valamint a Makó Város
Önkormányzatának vagyonáról a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló
11/2003. (III.26.) Makó ör. 9 § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Makó Város
Önkormányzat tulajdonában lévő 7624/4 hrsz.-ú (Csanád vezér tér) kivett közterület, a 699
hrsz.-ú (Teleki László utca) kivett közterület, a 700 hrsz.-ú (József Attila utca) kivett közterület,
a 705 hrsz.-ú (Csanád vezér tér 6.) kivett beépítetlen terület, és 11 hrsz.-ú (József Attila u. 10.)
kivett irodaház megnevezésű ingatlanokon történő munkálatokhoz - az út- és közműkezelői
hozzájárulással megegyezően – a Kábel-Team Kft. (1148 Budapest, Lengyel u. 15.) részére a
tulajdonosi hozzájárulást megadja, azzal a feltétellel, hogy a burkolatok helyreállítása
az előírások szerint, 3 év garanciával történjen.
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Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
A Képviselő-testület a határozat végrehajtásáról tájékoztatást nem kér.
Erről értesítést kap:
- Makó város polgármestere
- Makó város jegyzője
- Polgármesteri Hivatal Műszaki Iroda
- Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási és Beszerzési Iroda
- Kábel-Team Kft. 1148 Budapest, Lengyel u. 15.
26/B sz. előterjesztés
Tulajdonosi
hozzájárulás
rekonstrukciójához (3. ütem)

megadása

belterületi

csapadékvíz-csatorna

Dr. Buzás Péter polgármester: Kérdés van-e az előterjesztéssel kapcsolatban?
Kérdés nem hangzott el.

Dr. Buzás Péter polgármester: Vélemény van-e?
Vélemény nem hangzott el.

Dr. Buzás Péter polgármester: Kérem szavazzunk.
A képviselő-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozza:
52/2011. (II.15.) MÖKT h.
Tárgy: Tulajdonosi hozzájárulás megadása belterületi csapadékvíz-csatorna rekonstrukciójához
(3. ütem).
HATÁROZAT
Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször
módosított 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdésében valamint a 11/2003. (III.26.) Makó
ör. 9. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Munkácsy – Zrínyi - Báró Jósika Irányi - Szent István tér - Szent Anna – Iskola - Gőzmalom utcákra vonatkozóan - az út és
közműkezelői hozzájárulás alapján - a DÉLÚT Kft. (6750 Algyő, Kastélykert u. 171.) részére a
tulajdonosi hozzájárulást megadja azzal a kikötéssel, hogy a burkolat helyreállítása az
eredeti állapottal megegyezően történjen, 6 év garanciával.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
A Képviselő-testület a határozat végrehajtásáról tájékoztatást nem kér.
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Erről értesítést kap:
- Makó város polgármestere
- Makó város jegyzője
- Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási és Beszerzési Iroda
- Polgármesteri Hivatal Műszaki Iroda
- DÉLÚT Kft. 6750 Algyő, Kastélykert u. 171.

Dr. Buzás Péter polgármester: Hadd kérdezzem, hogy a Kábel-Team kinek építi ezt az

elektromos hálózatot? Milyen célra készül a vezeték?

Horváth Bernadett, a műszaki iroda vezetője: Meglévő távközlési közművet vált ki.
Dr. Buzás Péter polgármester: És akkor gyakorlatilag, amikor oda város rehabilitáció kapcsán
mi burkolatot teszünk, akkor már nem kell közművet kiváltani, mert ő ezt megcsinálja.

Horváth Bernadett, a műszaki iroda vezetője: Igen, ez ennek a része már.
Dr. Buzás Péter polgármester: Rendben, köszönöm.
26/C sz. előterjesztés
Tulajdonosi hozzájárulás
elhelyezéséhez

megadása

Barta

László

részére

kéményszerkezet

Dr. Buzás Péter polgármester: Ő a Návay Lajos téren lakik, felhívott engem telefonon és

mondta, hogy gyorsan kellene egy kéményt építeni önkormányzati bérlakásba. Akkor
megbeszéltük telefonon, hogy olyan gyorsan nem tudunk kéményt építeni, mert tulajdonosi
hozzájárulás kell hozzá. Kedves Barta László! Ez a leggyorsabb útja soron kívül napirendre
tűzés ahhoz, hogy egy önkormányzati tulajdonnal is rendelkező lakásban gyorsan meg lehessen
építeni a kéményt. Kérdés van-e az előterjesztéssel kapcsolatban?
Kérdés nem hangzott el.

Dr. Buzás Péter polgármester: Vélemény van-e?
Vélemény nem hangzott el.

Dr. Buzás Péter polgármester: Kérem szavazzunk.
A képviselő-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozza:
53/2011. (II.15.) MÖKT h.
Tárgy: Tulajdonosi hozzájárulás megadása Barta László részére kéményszerkezet
elhelyezéséhez.
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HATÁROZAT
Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször
módosított 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdésében, valamint a Makó Város
Önkormányzatának vagyonáról a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló
11/2003. (III.26.) Makó ör. 9 § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a 6900 Makó,
Návay Lajos tér 10/A I/8. számú lakásba a kéményszerkezet beszereléséhez Barta László
(6900 Makó, Návay Lajos tér 10/A I/8.) részére a tulajdonosi hozzájárulást megadja a
tervezett kéményépítésre, azzal a feltétellel, ha a Szegedi Kéményseprő Ipari Kft. által kiadott
megfelelőségi tanúsítványt az átadást követő 30 napon belül bemutatja. A kémény létesítéséből
adódó bármilyen meghibásodás illetve annak elhárítása Barta László feladata és költsége.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
A Képviselő-testület a határozat végrehajtásáról tájékoztatást nem kér.
Erről értesítést kap:
- Makó város polgármestere
- Makó város jegyzője
- Polgármesteri Hivatal Műszaki Iroda
- Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási és Beszerzési Iroda
- Barta László 6900 Makó, Návay Lajos tér 10/A I/8.
27. sz. előterjesztés
A ZENG XIAN Kft. bérleti díj csökkentés iránti kérelme

Dr. Buzás Péter polgármester: Tisztelt Testület! A ZENG XIAN Kft. itt bérli a kaszinót.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A kaszinót valóban nem Dr. Sánta Sándor képviselő úr építtette,
hozatta helyre, az valóban a tanácsrendszer utolsó 4 évében került helyreállításra. Azt kell
mondanom, hogy nagyon kiváló minőségben, nagyszerű állapotban volt, nem olyanban mint
mostanában. Nagyon nagy bajunk, hogy több olyan épületünk van, aminek nem találtuk meg a
hasznosításának az igazi hatékony módját. Nem tudjuk jól hasznosítani még mindig a Koronát,
csak reménykedünk abban, hogy fürdővárosként ez sikerülni fog. Nem tudtuk ezt se jól
hasznosítani, ott van a Bérpalota alatt a Hóvirág cukrászda. Tehát egy csomó ilyen
bérleményünknek még nem találtuk meg a hasznosítás módját. Én titkon abban reménykedek,
hogy a fürdővárosi lét például ezeknek a keresztmetszeteknek is értelmes célt tud adni. Tényleg
érződik a válság hatása, mert ez a kínai tulajdonú üzlet bérleti díj csökkentést kért. A szabály az,
hogy egy-egy ilyen kérelmet be kell hozni testület elé, de az az igazság, hogy mi évek óta nem
tesszük rá az inflációs tarifaemelést az üzletekre és több makói vállalkozó is fordult már hasonló
esetben ilyen kéréssel hozzánk, akkor se tudtunk erre igent mondani, most se javaslom, hogy
elfogadjuk ezt. Kérdés van-e az előterjesztéssel kapcsolatban?
Kérdés nem hangzott el.

Dr. Buzás Péter polgármester: Vélemény van-e?
Vélemény nem hangzott el.
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Dr. Buzás Péter polgármester: Ez a határozati javaslat arról szól, hogy nem járulunk hozzá a
bérleti díj csökkentéshez. Kérem szavazzunk.

A képviselő-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozza:
54/2011. (II.15.) MÖKT h.
Tárgy: A ZENG XIAN Kft. bérleti díj csökkentés iránti kérelme.
HATÁROZAT
Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször
módosított 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a
ZENG XIAN Kft. (1108 Budapest, Ottó u. 6. C lh. 4/19. ) Makó, Széchenyi tér 25. szám
alatti, 309m2 alapterületű üzletbérleményére vonatkozó, 1.500,-Ft/m2+ÁFA/hó bérleti
díjának csökkentéséhez nem járul hozzá.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Erről értesítést kap:
- Makó város polgármestere
- Makó város jegyzője
- Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási és Beszerzési Iroda
- ZENG XIAN Kft. 1108 Budapest, Ottó u. 6. C lh. 4/19.

Dr. Buzás Péter polgármester: Nagyon szépen köszönöm.
(Márton Imre, a civilkapcsolatok tanácsnoka, települési képviselő kiment az ülésteremből.)
28. sz. előterjesztés
Bánhidiné Börcsök
átruházásához

Anikó

kérelme

üzletbérlemény

bérleti

jogviszonyának

Dr. Buzás Péter polgármester: Kérdés van-e az előterjesztéssel kapcsolatban?
Kérdés nem hangzott el.

Dr. Buzás Péter polgármester: Vélemény van-e?
Vélemény nem hangzott el.

Dr. Buzás Péter polgármester: Kérem szavazzunk.
A képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozza:
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55/2011. (II.15.) MÖKT h.
Tárgy: Bánhidiné Börcsök Anikó kérelme üzletbérlemény bérleti jogviszonyának átruházásához.
HATÁROZAT
Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször
módosított 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva,
hivatkozva Makó Város Önkormányzata tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára
szolgáló helyiségek bérbeadásáról és elidegenítéséről szóló 24/2001. (IX.27.) Makó ör. 38. § (1)
bekezdés c.) pontjára, hozzájárulását adja ahhoz, hogy Bánhidiné Börcsök Anikó (Makó,
Ráday u. 41/B) a Makó, Széchenyi tér 8. fsz. 5. szám alatti, 27m2 alapterületű
üzlethelyiség határozatlan idejű bérleti jogviszonyát 2011. február 15. napjával Pintér
Károly részére (Makó, Eötvös u. 30.) az alábbi feltételekkel átruházza:
- üzlethelyiség bérleti díja: 31.140,-Ft+ÁFA/hó 50%-kal csökkentett összege, azaz
15.570,-Ft+ÁFA/hó a Fürdő használatbavételi engedélyének megadása időpontjáig,
- egyszeri pénzbeli térítés összege: 373.680,-Ft+ÁFA, azaz 467.100,-Ft, mely összeg a
szerződés kötéssel egyidejűleg befizetendő.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy Pintér Károllyal a bérleti szerződést kösse
meg.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
A képviselő-testület a határozat végrehajtásáról tájékoztatást nem kér.
Erről értesítést kap:
- Makó város polgármestere
- Makó város jegyzője
- Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási és Beszerzési Iroda
- Bánhidiné Börcsök Anikó 6900 Makó, Ráday u. 41/B
- Pintér Károly 6900 Makó, Eötvös u. 30.
29. sz. előterjesztés
Varga Tibor kérelme garázsbérlemény bérleti jogviszonyának megszüntetésére

Dr. Buzás Péter polgármester: Kérdés van-e az előterjesztéssel kapcsolatban?
Kérdés nem hangzott el.

Dr. Buzás Péter polgármester: Vélemény van-e?
Vélemény nem hangzott el.

Dr. Buzás Péter polgármester: Kérem szavazzunk.
A képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozza:

77

56/2011. (II.15.) MÖKT h.
Tárgy: Varga Tibor kérelme garázsbérlemény bérleti jogviszonyának megszüntetésére.
HATÁROZAT
Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete tudomásul veszi a helyi önkormányzatokról
szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdésében biztosított
jogkörében eljárva - hivatkozva a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre
vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. tv. 28.§-ra - Varga Tibor (6900 Makó,
Attila u. 18.) Makó, Hunyadi u. 11. szám alatti, 17 m2 alapterületű garázshelyiségre
vonatkozó határozatlan idejű bérleti szerződésének 2011. 01. 31. napjával történő
megszüntetését.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
A Képviselő-testület a határozat végrehajtásáról tájékoztatást nem kér.
Erről értesítést kap:
- Makó város polgármestere
- Makó város jegyzője
- Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási és Beszerzési Iroda
- Varga Tibor 6900 Makó, Attila u. 18.
30. sz. előterjesztés
Czirbus Gábor garázscsere iránti kérelme

Dr. Buzás Péter polgármester: Kérdés van-e az előterjesztéssel kapcsolatban?
Kérdés nem hangzott el.

Dr. Buzás Péter polgármester: Vélemény van-e?
Vélemény nem hangzott el.

Dr. Buzás Péter polgármester: Kérem szavazzunk.
A képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozza:
57/2011. (II.15.) MÖKT h.
Tárgy: Czirbus Gábor garázscsere iránti kérelme.
HATÁROZAT
Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször
módosított 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva,

78

hivatkozva Makó Város Önkormányzata tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára
szolgáló helyiségek bérbeadásáról és elidegenítéséről szóló 24/2001. (IX.27.) Makó ör. 39. § (4)
bekezdésére hozzájárul ahhoz, hogy Czirbus Gábor (6900 Makó, Széchenyi tér 14-16.) a Makó,
Rudnay Gyula u. 1-3. szám alatti 17m2 alapterületű garázsbérleményére vonatkozó határozott
idejű bérleti jogviszonyát a Makó, Rudnay Gyula u. 2. szám alatti, 3-as sorszámú, 17m2
alapterületű garázs bérleti jogára cserélje az alábbi feltételekkel:
• bérleti díj összege: 8.113,-Ft+ÁFA/hó
• bérleti jogviszony időtartama: 2014.09.01. napjáig szól.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Erről értesítést kap:
- Makó város polgármestere
- Makó város jegyzője
- Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási és Beszerzési Iroda
- Czirbus Gábor 6900 Makó, Széchenyi tér 14-16.
31. sz. előterjesztés
Szelektív hulladékgyűjtő szigetek átcsoportosítása, lakossági zsákos gyűjtés bevezetése

Dr. Buzás Péter polgármester: Tisztelt Jelenlévők! Az előterjesztés tárgyalásánál jelen van
Versegi Attila kereskedelmi vezető, tisztelettel köszöntöm. Megkérem Vargáné Gelsei Máriát,
hogy mondja el nekünk és a lakosság számára hasznos tudnivalókat ennek a szelektív
hulladékgyűjtő szigetek átcsoportosításának, valamint lakossági zsákos gyűjtés bevezetésének
kapcsán. Tessék parancsolni.
Vargáné Gelsei Mária, a műszaki iroda vezető helyettese: Köszönöm szépen. Mindenki

előtt ismeretes, hogy városunkban régen működik 20 db szelektív hulladékgyűjtő sziget, illetve
nem működik igazán úgy, ahogyan azt szeretnénk. A lakosság egy része környezettudatos és
régen szelektíven gyűjti a hulladékot és rossz szemmel nézi, hogy ez a hulladék elszállításkor a
kommunális hulladék közé keveredik. Ugyanis akik nem szelektíven gyűjtik, hanem vegyes
hulladékot is belekeverik, emiatt nem lehet már feldolgozni ezt a hulladékot, ezért változtatjuk
meg a szelektív hulladékszigeteknek a helyét, illetve a gyűjtés módját, amit majd Versegi Attila
elmond, hogy hogyan fog történni április 1-je után. Az előterjesztésben benne vannak az új
szigethelyek, meg lehet tekinteni. Köszönöm.

Dr. Buzás Péter polgármester: Köszönöm szépen. Megkérem Versegi Attilát mondja el hogy
hogyan fog történni az átállás.

Versegi Attila, a A.S.A. Köztisztasági Kft. Hódmezővásárhely kereskedelmi vezetője:

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! Igazából a gyűjtőszigetes szelektív
hulladékgyűjtés nem a jövő, ez egy kényszer megoldás volt annak idején, amikor ez bevezetésre
került. Amire ezt kitalálták az a nagyobb népsűrűségű, minimum egy főváros lakos sűrűségű
település szelektív hulladékgyűjtésére szolgál. Vidéken azonban ez nem működik, mint ahogy
azt láttuk is, a jövő az valahol majd ott kezdődik, amikor minden háztartás a saját ingatlanán
belül gyűjtheti a hulladékot és nem kell elvinni több száz méterre vagy több kilométerre a
hulladékot. Most ennek az első lépése lenne az, hogy bevezetésre kerülne egy úgynevezett
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zsákos szelektív hulladékgyűjtés, ez házhoz menő hulladékgyűjtés, tehát a lakosnak nem kell az
ingatlanából ki se vinni, több száz méterre a hulladékot csak az ingatlan elé, úgy, ahogy a
kommunális hulladékot kirakja a ház elé, úgy a szelektív hulladékot is kirakja ház elé. Egy előre
megadott szállítási napon minden hónapban egy alkalommal az autó elmegy az utcán és
összegyűjti ezeket a zsákokat. A zsákokban el lehet helyezni papírcsomagoló anyagot,
újságpapírt, ilyen jellegű vegyes papírt. Műanyag hulladékoknál mondjuk azt, hogy PET palack
az, ami belekerülhet ebbe a csoportba, tehát üdítős, ásványvizes műanyag csomagolás, ide
kerülhet még a fóliacsomagolás és talán még ide sorolhatjuk a reklámszatyrot, bevásárló
szatyrot. Az egyéb kemény műanyagok nem tartoznak jelenleg ebbe a körbe és inkább azt
mondanám, hogy mi az, amit nem lehet belehelyezni, úgy ahogy a gyűjtőszigeteknél sem, az
élelmiszerrel és egyéb más anyagokkal szennyezett csomagolású hulladékot, műanyagot, papírt.
Tehát ez a terv és arra készülünk, hogy ez április elejétől bevezetésre kerüljön. Nyilván lesznek
kezdeti időszakban problémák, nem visszük el a hulladékot azért, mert hogy más is került a
zsákba, erre fel kell készülni, de bízunk abban, hogy ez idővel beigazolódik, hogy ez egy jó
kezdeményezés.

Dr. Buzás Péter polgármester: Tehát április 1-jétől lesz ez ugye. Jó, akkor április 1-jétől

fogjuk tudni valamikor a Makói Hírekben megjelenik, hogy ahogy most tudjuk, hogy melyik
utcába melyik nap jön a kukásautó, fogjuk tudni, hogy melyik utcában a hét melyik napján, vagy
az egész városban az első hétvége, stb. úgy lesz és tehetjük ki saját zsákunkba, stb. a papírt,
PET palackot. Tehát magyarul ez így lesz.

Versegi Attila, a A.S.A. Köztisztasági Kft. Hódmezővásárhely kereskedelmi vezetője:

Igen, több fórumon hirdetjük és tájékoztatjuk a lakosságot erről. Havonta 1 alkalommal
tervezzük és egy előre meghirdetett napon rakhatja ki a lakos ezt a zsákot, aminek átlátszó
zsáknak kell lenni, látszódnia kell már kívül is, hogy mi van benne.

Dr. Buzás Péter polgármester: A zsákot Önök adják, mi vesszük?
Versegi Attila, a A.S.A. Köztisztasági Kft. Hódmezővásárhely kereskedelmi vezetője: A
terveink szerint a zsákot mi adnánk.

Dr. Buzás Péter polgármester: Nagyon jó.
Versegi Attila, a A.S.A. Köztisztasági Kft. Hódmezővásárhely kereskedelmi vezetője: Ez

mindjárt egy fokkal jobban hangzik.

Dr. Buzás Péter polgármester: Sokkal.
Versegi Attila, a A.S.A. Köztisztasági Kft. Hódmezővásárhely kereskedelmi vezetője:

Erre a zsákra rá lenne írva, amit mi adnánk, hogy csak kizárólag papír és műanyag, ez egy ilyen
tejszínű, félig átlátszó, teljesen átlátszó zsák. Viszont ennek a zsáknak legyártása, beszerzése
némi időt vesz igénybe, azért mondtam azt, hogy lehet, hogy első alkalommal, mondjuk az első
negyedévben még nem, de a következő negyedévtől már igen.

Dr. Buzás Péter polgármester: Ezt a zsákot Önök ingyen adják ugye?
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Versegi Attila, a A.S.A. Köztisztasági Kft. Hódmezővásárhely kereskedelmi vezetője:
Ezt a zsákot igen.

Dr. Buzás Péter polgármester: Jó, akkor kapunk zsákot, amibe bele lehet tenni a PET

palackot, bele lehet tenni a papírt, tőlük kapjuk, akkor nem reklamálhatnak, hogy nem látnak át
rajta, tehát ez rendben van.

Versegi Attila, a A.S.A. Köztisztasági Kft. Hódmezővásárhely kereskedelmi vezetője:

Emellett még, hogyha nem elég, mert nyilván bizonyos háztartásban nem elég egy zsák 1
hónapban a PET palackoknak, meg az ilyen hulladékoknak, akkor bármilyen más zsákban ki
lehet rakni. Újságpapírt lehet, hogy nem is kell bezsákolni. Össze lehet kötegelni a kartondobozt
úgyis elvisszük.

Dr. Buzás Péter polgármester: Jó. Én azt szeretném kérni, hogy amikor ez beindul, kérem a

kollegákat is, hogy itt testületi ülésen kérjük meg, hogy ismertessék ezt részletesen, mert ez
mindenkit érint. Még mindig van egy kérdés, ugye tetszett mondani, hogy egy meghatározott
napon ez akkor mindig ugyanaz lesz. Tehát tőlünk szerdán viszik a szemetet, az nem úgy lesz,
hogy egyik hónapban első hét, másik hónapban 2. hét, hanem kialakul egy gyakorlat és akkor
tudjuk azt, hogy minden hónap első szerdája vagy valami, gondolom logikus ugye?

Versegi Attila, a A.S.A. Köztisztasági Kft. Hódmezővásárhely kereskedelmi vezetője:
Igen.

Dr. Buzás Péter polgármester: Tökéletes. Ennek a bevezetése megint olyan lesz, mint a

szemétszállításra való átállás. Ennek a főnöke mondta itt mellettem és igaza lett, hogy be kell
ebbe rázódni, az első 3-4 hónap nyűgös, itt is van baj, ott is van baj. Emlékszem, hogy nagyon
sokáig rengeteg vita volt 2 dolgon, az elsőt nem mondom csak a másodikat, ez pedig az, hogy a
kukának a tetejét azt rá kell csukni. Nálunk az a divat, hogy púpozvást pakoljuk, mint a fagyit a
fagyis. Sokáig ebből komoly probléma volt, most már tudomásul vettük. Semmi probléma
nincs, megtanuljuk, megszoktuk, erre is akkor rá fogunk állni majd és menni fog. Egyébként
biztos kulturáltabb lesz, mint a mostani hulladékgyűjtő szigetek, ahol a döglött macskától
kezdve minden van. Köszönöm szépen, rendben van, menjünk ebbe az irányba. Köszönöm
szépen. Gál Sándor tiéd a szó.

Gál Sándor települési képviselő, mezőgazdasági tanácsnok: Azzal együtt, hogy egyetértek

ezzel az egésszel, de azért szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy amikor minden feltétel
megvan, akkor próbáljuk ezt bevezetni. Nevezetesen hogyha ezek a bizonyos zsákok már
rendelkezésre állnak, ez az egyik része a dolognak. A másik kérdésem az, hogy a 3 megjelölt
hulladékfajta, ha egy azon napon kerül kihelyezésre, abból nem áll fenn az a veszély, hogy
ugyanabba a gyűjtőautóba fogják beledobálni az alkalmazottak és a lakosság meg fogja
állapítani, mint ahogy most is korábban volt, hogy a gyűjtőszigetek konténereit egy autóba
ürítették válogatás nélkül és borzasztó romboló hatása van az egész dologra.

Dr. Buzás Péter polgármester: Köszönöm szépen képviselő úr, igazad van, tessék várni egy

picit. Van-e még más valakinek ihlete, kérdése? Parancsolj Kiss Imréné.

Kiss Imréné, az Oktatási, Művelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság
elnökhelyettese, települési képviselő: Kénytelen vagyok megkérdezni azt, hogy papír szerint
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Újvároson megszűnik a szelektív hulladékgyűjtő sziget. Én nagyon nem értek vele egyet és én
már körülbelül 1 éve kérem a Horváth Bernadettet, hogy helyezze vissza az óvoda és az iskola
sarkára, még nem értük el. Az úrtól pedig szeretném megkérdezni, hogy az Igási úti tanyai
lakosokkal és a Bogárzóiakkal és a tanyaiakkal mi lesz. A következő a kérdésük. Ők addig
behordták a szeméttelepre azt a pluszt, amit nem tudtak elégetni és most mit csináljanak vele,
hova vigyék, Vásárhelyre nem áll módukba elszállítani. Ezért jó lenne, ha 1 hónapban egyszer
ott is talán kijelölnék a helyet, körbemegy az autó és összeszedik a szemetet. Köszönöm.

Dr. Buzás Péter polgármester: Válasszuk külön. Kérdezem, hogy van-e még valakinek

mondanivalója? Nincs. Akkor Versegi Attilát kérem meg, hogy a 2 kérdésre válaszoljon és a
Horváth Bernadettet megkérem hogy az iskolánál, ez a sziget visszaállítás stb. ez hogy van, mint
van. Tessék parancsolni.

Versegi Attila, a A.S.A. Köztisztasági Kft. Hódmezővásárhely kereskedelmi vezetője: A

szelektív hulladék egybegyűjtése. Ez úgy nézne ki, hogy amikor kirakja a lakos, papír és
műanyag együtt. Egyszerre gyűjtjük be, tehát már eleve keveredik a két frakció. Nem látjuk
értelmét, hogy külön menjünk el a két frakcióért, mert így is, úgy is hozzá kell nyúlni. Nem
biztos, hogy mindenki pontosan tudja, hogy mit lehet beletenni, mit nem, tehát mindenféleképp
hozzá kell nyúlni, ezért mindenféleképp érdemes és gazdaságos egy körrel begyűjteni. Ezzel
együtt a szigetek áthelyezésre kerülnének abban az időpontban, tehát ha ez április 1., akkor
április 1., vagy ha ez később, akkor később. Inkább azt mondom, hogy leghamarabb április 1jétől beszélhetünk erről. Abban a pillanatban áthelyezésre kerülnek a gyűjtőszigetek,
megszűnnek a korábbi szigetek helyei és bízunk abban, attól függően, hogy mennyire lesznek
szennyezettek ezek a szigetek, hogy érdemes külön menni. Akkor már valószínűleg érdemes
lesz külön menni a különböző frakciókért, már csak azért is, mert én úgy tudom, hogy ezek a
szigetek, illetve edények egy nagy része zárt helyen, iskolákhoz, intézményekhez kerül. Ott
nagyobb a biztonság arra, hogy nem kerül bele egyéb más hulladék, ebbe csak és kizárólag az
kerül, ami.

Dr. Buzás Péter polgármester: Köszönöm szépen. Versegi Attila hadd kérdezzem már meg,

a Gál Sándor, amit mondott, Vásárhelyen valószínűleg nem ilyen emberek laknak, az a makói
ember fejében megfordul. Én hiszek magának, én az Imrének is hiszek, meg no pláne tudom
azt, hogy sokkal drágább egy olyan lerakó kialakítása, minthogy ilyen egész PET palackokkal
töltsék fel, mert nagyon gyorsan tele volna. Nem tudom, hogy volt mód arra, hogy a képviselők
közül az agnoszticisták, tehát a kétkedők azoknak módjuk volt látogatást tenni a szeméttelepen.
Van-e mód arra, hogy a Gál képviselőtársam, meg aki még kétkedő meglátogassa ezt a
szétválogatás folyamatát. Akkor saját szemükkel látják, hogy Makón a Tulipán utcából történő
szemét összegyűjtés megtörténik, beérkezik az az autó és a Gál Sándor látja, hogy
gumikesztyűben hogy válogatják ott vagy gép hogy válogatja. Lehetséges-e ilyet csinálni?

Versegi Attila, a A.S.A. Köztisztasági Kft. Hódmezővásárhely kereskedelmi vezetője:

Lehetséges bármikor megtekinteni a folyamatot. Én úgy gondolom, hogy ezt úgy kellene,
félreértés ne essék, hogy erre szerveznénk sajtót, helyi televíziót, helyi rádiót, stb. Akkor a sajtó
is tud tudósítani arról, hogy a makóiak figyelik azt, hogy tőlük elvitt PET palackot, meg ehhez
hasonlót hogy dolgozza fel a A.S.A. Legyen ez része majd annak az időszaknak, amikor beindul
ez az egész. Majd felmérjük ezt az igényt, ha van rá igény, akkor ezt megszervezzük. Jó?
Köszönöm. Horváth Bernadett tiéd a szó, mondd el, hogy mitől lesz a Kiss Imrénének
nemsoká szelektívgyűjtő szigete bent az iskola udvarában vagy kint, bocsánat, de ott közel. Tiéd
a szó.
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Kiss Imréné, az Oktatási, Művelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság
elnökhelyettese, települési képviselő: Templom meg az óvoda sarkán volt is, ott a helye,
csak vissza kellene vinni.

Dr. Buzás Péter polgármester: Várj hallgassuk meg most a Horváth Bernadettet.
Horváth Bernadett, a műszaki iroda vezetője: Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-

testület! Rossz hírt kell közöljek, ez az új rendszer ez épphogy meg akarja szüntetni a családi
házas övezetben, így a képviselő asszony által is említett helyszíneken a szelektívgyűjtő
szigeteket. Épp arra irányul, hogy a családi házas övezetben az ingatlantulajdonos havonta
1-szer kihelyezze az ingatlan elé a szelektíven gyűjtött hulladékot. Az intézményeket más
módon közelítettük meg ez ügyben. Azt mondjuk, hogy a környezettudatos nevelés körében az
intézmények udvarán zárt helyen elhelyezünk szelektívgyűjtő szigeteket és a környezetoktatás
kapcsán oda a gyerekek hordhatják be a hulladékot. Tehát a képviselő asszonynak azt a választ
tudom mondani, hogy a lakosságnak tanácsos átállni erre az új rendszerre. Sajnos nagyon rossz
tapasztalataink vannak, mert a kommunális hulladékot odahordják ezekhez a szigetekhez, arra
ingerli a nem környezettudatosan élő lakosságot, hogy odahordja. Az önkormányzatnak ez nem
kevés többlet költségével jár, hogy ezt a hulladékot elszállítsa onnan. Nem beszélve arról, hogy
aki környezettudatosan használja ezeket a szigeteket, azoknak is rossz érzése van és esetleg
továbbiakban ezt nem fogja használni. Tehát én azt tudom ajánlani, hogy van még szabad
edényzetünk és az egyházi iskola udvarán is elhelyezünk egy ilyen szigetet.

Dr. Buzás Péter polgármester: Én azt javaslom, hogy most menjünk tovább ebbe az irányba.

Ha a szakma azt mondja, hogy ez a modernebb, ez az újabb, akkor menjünk ebbe az irányba,
nem tudok mást és 1 év múlva visszatérünk a kiértékelésre. Kérek egy szavazást.
(Márton Imre, a civilkapcsolatok tanácsnoka, települési képviselő kiment az ülésteremből.)

A képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozza:
58/2011. (II.15.) MÖKT h.
Tárgy: Szelektív hulladékgyűjtő szigetek átcsoportosítása, lakossági zsákos gyűjtés bevezetése.
HATÁROZAT
Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Szelektív hulladékgyűjtő szigetek
átcsoportosítása, lakossági zsákos gyűjtés bevezetéséről szóló tájékoztatót megtárgyalta és azt
elfogadja azzal, hogy a tapasztalatok kiértékelésére 1 év múlva visszatér.
Határidő: 2012. februári testületi ülés
Felelős: polgármester
Erről értesítést kap:
- Makó város polgármestere
- Makó város jegyzője
- Polgármesteri Hivatal Műszaki Iroda
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Dr. Buzás Péter polgármester: Köszönöm szépen.
(Márton Imre, a civilkapcsolatok tanácsnoka, települési képviselő visszajött az ülésterembe.)
32. sz. előterjesztés
Tájékoztató a testületi határozatok végrehajtásáról

Dr. Buzás Péter polgármester: Kérdés van-e az előterjesztéssel kapcsolatban?
Kérdés nem hangzott el.

Dr. Buzás Péter polgármester: Vélemény van-e?
Vélemény nem hangzott el.

Dr. Buzás Péter polgármester: Kérem szavazzunk.
A képviselő-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozza:
59/2011. (II.15.) MÖKT h.
Tárgy: Tájékoztató a testületi határozatok végrehajtásáról.
HATÁROZAT
Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete a testületi határozatok végrehajtásáról szóló
tájékoztatót megtárgyalta és azt elfogadja.
Erről értesítést kap:
- Makó város polgármestere
- Makó város jegyzője
33. sz. előterjesztés
Tájékoztató kötvénnyel kapcsolatos fedezeti ügyletekről

Dr. Buzás Péter polgármester: Kérdés van-e az előterjesztéssel kapcsolatban?
Kérdés nem hangzott el.

Dr. Buzás Péter polgármester: Vélemény van-e?
Vélemény nem hangzott el.

Dr. Buzás Péter polgármester: Kérem szavazzunk.
A képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással a
következő határozatot hozza:
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60/2011. (II.15.) MÖKT h.
Tárgy: Tájékoztató kötvénnyel kapcsolatos fedezeti ügyletekről.
HATÁROZAT
Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete a kötvénnyel kapcsolatos fedezeti ügyletekről
szóló tájékoztatót megtárgyalta és azt elfogadja.
Erről értesítést kap:
- Makó város polgármestere
- Makó város jegyzője
INTERPELLÁCIÓK

Dr. Buzás Péter polgármester: Tisztelt Testület! Hölgyeim és Uraim! Hozzám írásban

interpelláció nem érkezett. Megkérdezem képviselőtársaimat, hogy valakinek most benyújtandó
interpellációja van-e? Nincsen.
KÉRDÉSEK

Dr. Buzás Péter polgármester: Megkérdezem a Tisztelt Testületet, hogy van-e valakinek most

közérdekű kérdése. Gáspár Sándor, parancsolj képviselő úr, tiéd a szó.

Gáspár Sándor települési képviselő: Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselőtársaim!

Jelen pillanatban a városban a Démász favágást, fametszést végez. Nem is volna ezzel semmi
baj ahogy a villanyvezetékhez hozzáérő ágakat levágja. De egy, hogy nagyon csúnyán végzi, a
másik az, hogy szanaszéjjel hagyja az ágakat. Van ahol ugyan egy kupacban hordja, de van olyan
hely, ahol az egyik oldalban a villanyvezetéknél levágja az ágakat, a másik oldalba a vizes árokba
behajigálja. Ennek utána kellene nézni, hogy valami rendet csinálnak, vagy elhordanák maguk
után, mert volt egy időben olyan is, hogy lemetszették az ágakat és aztán saját maguk elhordták.
Ez most valahogy nem jött össze. A másik, hogy például a Szép utcán is és más helyeken is
nagyon, de nagyon csúnyán metszették meg a fát, úgyhogy az már tulajdonképpen nem is
nevezhető fának. Magyarul csonkolás, igen, így van. Köszönöm.

Dr. Buzás Péter polgármester: Köszönöm szépen. Gáspár képviselő úr ezt reggel nekem

mondta. Megmondom őszintén, hogy felbosszantott, annál is inkább, mert évek óta beszélünk a
Démásszal arról, hogy ez hogy legyen. Felhívtam a Démász főmérnökét, Hiezl József urat, aki
elmondta, hogy ugyanúgy emlékszik erre a dologra, mint én. A legutolsó egyeztetés alkalmával
mintegy 1,5 évvel ezelőtt abban egyeztünk meg, hogy amikor azzal a kivitelezővel, aki ezt a
munkát most végzi letelik a szerződésük, utána a mi kft-nkkel, Nagy Nándorékkal fognak
szerződni. Kollegák utána mentek a dolognak és a Horváth Bernadett engem tájékoztatott még
9 óra előtt, hogy a konkrét munkatárstól azt a választ kapta, hogy igen ez így van, tényleg így
egyeztünk meg, csak 2 éves megbízása volt a kivitelezőnek, ami most telik le. Én a Kassai
Kornél urat kiküldtem, hogy azonnal akadályozza meg a további ilyen perverz munkavégzést.
Hogy innen hogy lesz tovább, majd holnap tájékozódni fogok. Én is úgy gondolom, hogy
ennek a kedves kivitelezőnek most még az általa okozott vandál munkavégzésnek a
körülményeit, tehát a gallyakat is össze kell szedni. Az a kérésem Vargáné Gelsei Máriához,
megkérlek, hogy figyelj erre, kérek szépen visszajelzést gally összegyűjtés ügyben, stb. El kell
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mondanom, hogy a Démász hozzáállása mérhetetlen korrekt volt ebben a dologban.
Emlékezett rá, hogy miben egyeztünk meg, ugyanúgy emlékezett mint én, partner abban, hogy
megoldjuk, az általa kiválasztott kivitelező a gyenge minőségű. Intézzük Gáspár képviselő úr.
Köszönöm a jelzést. Vissza fogom hívni Gáspár Sándort egy pár nap múlva, hogy hol tartunk.
Megfelel így? Márton Imréé a szó, tessék parancsolni.

Márton Imre, a civilkapcsolatok tanácsnoka, települési képviselő: Tisztelt Polgármester

Úr! Képviselő-testület! Makói polgárok kerestek meg azzal, hogy az Ószegedi út mentén
szeretnék összegyűjteni a szemetet, mert ahogy elolvadt a hó látják, hogy azért elég sok minden
történt. Kivittek oda zsákokban szemetet nem túl környezettudatosan. De akik arra laknak, meg
azt gondolják, hogy valahol el kell ezt kezdeni és most szombatra 9 órától az Ószegedi úton a
Makó táblától kifelé elkezdenek egy gyűjtést, összeszedik ezt a szemetet saját eszközökkel és
úgy néz ki, hogy az A.S.A. is partner lesz ebben, hogy segíti az elszállítást. Ez egy nagyon jó
dolog, aki szeretne ehhez csatlakozni, körülbelül 1 konténernyi van ott szemét egy 5-6 km-es
szakaszon, ahogy többször végigmentünk és megnéztük, hát ezt fogják, fogjuk összegyűjteni.
Aki ehhez szeretne csatlakozni, már mint hogy segíteni ott, azt a szervezők természetesen
tisztelettel várják, mindegy, hogy milyen időjárás van, szombaton, 19-én 9 órától kezdődik ez a
gyűjtés. Köszönöm szépen.

Dr. Buzás Péter polgármester: Nagyon szépen köszönöm. Én nagyon nagyra értékelem és én
is bíztatok mindenkit, hogy minél többen menjenek. Hogyha javasolhatom a következő ilyen
útvonal a Maros-part lejáró már így a tavasz kinyíltával az is nagyon fontos lenne, hogy rendbe
legyen. Dr. Sánta Sándoré a szó, parancsolj képviselő úr.

Dr. Sánta Sándor települési képviselő, az Oktatási, Művelődési, Szociális és
Egészségügyi Bizottság elnöke: Nem tudom máshol elmondani, a bizottsági ülésen hangzott

el, hogy adjak hangot annak, nevezetesen a civil szervezetek tanácsnoka és olyan komoly
intézményvezető részéről, kettejük részéről, mint a Mátó Erzsébet, hogy a hajléktalanok saját
magukat betelepítették például a gyerekkönyvtárba. Én magam részéről nem vállaltam
semmiféle szutyongatással partnerséget a hajléktalanokkal szemben, de elvállaltam viszont, hogy
én ezt szóvá teszem. Gondolom ők maguk is elmondják majd, hogy mi a probléma. Tehát
szabadon vannak nappal ezek a hajléktalanok most már, mert hogy nincsen melegedőjük. Én
mondtam is, hogy a rendelőtől kezdve mindenütt befogadom, pártjukat fogom még nagyon is,
odajárnak.

Dr. Buzás Péter polgármester: Képviselő úr bocsáss meg, muszáj mondanom. Rosszul

tudod, van melegedőjük. Lehet, hogy nem lesz, de most még van.

Dr. Sánta Sándor települési képviselő, az Oktatási, Művelődési, Szociális és
Egészségügyi Bizottság elnöke: Ott csak annyit mondtam Mátó Erzsébetnek, hogy akkor a
gyerekkönyvtárra ki lehet írni, hogy makói gyerekkönyvtár és Kovács Gáspár hajléktalan, mert
az is ott lakik. De bántani nem lehet őket. Tehát nem tudom, hogy a civil tanácsnok miért ment
ki, mert most azért szeretném hallani, hogy ők hogy gondolják ezt a dolgot. Mátó Erzsébet az
egész komoly dolgokat mondott, gondolom itt elismétli. Köszönöm.

Dr. Buzás Péter polgármester: Tessék parancsolni, további vélemény? Megszólíttattál civil

tanácsnok úr. Azt kérdezte tőled a Sánta képviselő úr, hogy mi a véleményed a hajléktalan
ügyről, mert ő nem tartja jónak, hogy a hajléktalanok ott vannak a gyerekkönyvtár előtt, a
folyosón, bent a régi városháza épületében, stb. Te hogy látod ezt a kérdést?
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Márton Imre, a civilkapcsolatok tanácsnoka, települési képviselő: Hát akkor ez a labda

körbeért, bizottsági ülésen felszólal az ember, az elnök úr előterjeszti és akkor itt van. A felvetés
és a probléma lényege azt gondolom, ott van, hogy erről beszélnünk kell vagy valamit tennünk
kell ebben az ügyben. Többen megkerestek azzal a problémával, és ugye épp a gyerekkönyvtár
ügye amiről talán régebben beszéltünk és emlékszel, azzal indult el, hogy az egyik olyan gond,
hogy a gyerekkönyvtárba gyerekeket sötétedés után, főleg így téli időszakban nem nagyon
mernek felengedni, mert sötét van és oda, mivel nyitva van a ház felmennek olyanok is, akiknek
nem feltétlenül van jogosultságuk és ez egy kellemetlen helyzet. Persze az ott dolgozókat is ez
nagyon rosszul érinti, hiszen hölgyekről lévén szó és általában akik ott próbálják a telet és az
éjszakát eltölteni érthető módon, nem megfagyni, azok motivációja is teljesen elfogadható. Erre
kellene nekünk valami megoldást keresni és ez ott kapcsolódott össze, hogy épp a melegedő
ügyében volt egy előterjesztés, ami itt is járt a testületi ülésen. De nyilvánvaló ez nem egyedi,
hogy csak ebbe az egy épületbe, mert volt olyan is jó néhányszor, és még biztos a teremben
ülők jó néhányan tudnának példákat felsorolni, hogy az egyik buszmegállóba rendszeresen
bekvártélyozza magát és mikor esik az eső, nyilvánvaló, amikor mínuszok vannak, akkor ez a
probléma valahogy megszűnik, mert nem ott vannak, hanem máshova mennek. Amikor egy
kicsit enyhébb az idő, bekvártélyozza magát. Akik a buszra várnak azok meg sok esetben kint az
esőn állnak, mert nem mennek be. Én azt gondolom a probléma az, amit nem lehet megkerülni,
erről beszélnünk kellene. Én a megoldást most nem tudom megmondani, bárki is várja tőlem,
de szerintem nem is dolgom, hogy én mondjam meg a megoldást. Viszont beszélnünk kell róla,
mert több irányból érkeznek a problémák és néhányan még biztos, hogy fel tudnak sorolni
ilyeneket. Én csupán csak a probléma felvetés miatt mondtam, hogy beszéljünk erről, mert ez
fontos. Biztos vannak olyan szakemberek, akik tudnak jobb válaszokat adni. Köszönöm szépen.

Dr. Buzás Péter polgármester: Én is köszönöm, hogy elmondtátok. Az igazság az, hogy 1

ponton nem értek veled egyet, tehát neked mint testületi tagnak ugyanúgy közöd van hozzá,
mint nekem polgármesternek, civil tanácsnoknak meg no pláne, a szociális, egészségügyi
bizottság elnöknek úgyszintén. Tehát azért ez valahol szociális ügy. Én azt gondolom, hogy
mindannyiunknak közünk van ehhez. Azt gondolom, hogy amit mondotok abban igazatok van.
Nagyon örülök neki, hogy ezt itt vetitek fel és ilyen korrekten, ennek köze nincs a
melegedőhöz, ugyanis most még van melegedő. Ez a jelenség a melegedő léte mellett fordul elő,
mert nem mennek a melegedőbe, mert valamiért az nekik nem jó. Ergo ezt a problémát a
melegedő léte, nem léte nem befolyásolja. Ezzel együtt ez probléma. Én azt gondolom, hogy ő
nekik segítene kellene, oda kell rájuk figyelni, de azt meg nem kellene hagyni, hogy külföldi
delegációk előtt Makóból azt csinálják, ami a Hagymafesztivál alkalmával történt. Ezt azért
muszáj kimondanom, hogy akinek ez a dolga, nézzenek körül, hogy másutt humánus eszközzel
ezzel mit lehet csinálni, mert ez nem normális. Nem normális az, hogy hozzám odajönnek
kampányban és kampány után, hogy a főtéren nem lehet kisbabát sétáltatni, mert a főtéren a
Makovecz padokat kisajátítják maguknak és ott, nem tusolnak, nem mosdanak, 5 méteres szag
van, meg ehhez hasonló, stb. Az embereknek tusolni kell, mosdani kell, élni kell, stb., de a
többit is hagyni kell élni úgy hiszem. Én úgy gondolom, hogy erről van mit beszélni, azt
gondolom, hogy kell erről beszélni, azt is gondolom, hogy a kollegáknak ezt elő kell készíteni.
Én ezt osztályvezetőin Csomor Ágnesnek már mondtam, de azt kérem minden testületi tag
kollegámtól, hogy senki ne húzódjon elefántcsont toronyba, egyetlen egy képviselő se, no pláne
aki bizottsági elnök vagy tanácsnok e témához kötődően. Mindannyiunk ügye ez és mindenkitől
várom azt a megoldást, amiben polgármesteri oldal, meg nem polgármester oldal összetesszük a
vállunkat és hozunk együtt egy olyan döntést, hogy a Te gyereked, a Te unokád vagy kinek mije
van, az a főtéren megsétáltathassa a gyerekét, meg máshova is elmehessen nyugodtan. Ne
kelljen azon izgulni, hogy most akkor este szürkületben a járási hivatal kanyargós második
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emeletére, a gyerekkönyvtárba felengedjem a gyerekem. Tehát nem jó a helyzet, igazgatok van.
Én azt kérem, hogy a kollegák jegyzeteljenek, nem szabok határidőt, de június előtt erre
keressünk végleges megoldást, tehát mondjuk 1 hónap múlva én szeretnék már erről hallani.
Lezárhatjuk így ezt a témát? Le. Gál Sándoré a szó, parancsolj.

Gál Sándor, mezőgazdasági tanácsnok, települési képviselő: Elnézést kérek, lehet, hogy

kimaradtam valamiből. Tulajdonképpen új jelenséget tapasztaltam és itt kötődnék Sánta
képviselőtársamhoz, hogy a nagy SZTK-ba tömegesen jelentek meg az utóbbi időben ezek a
hajléktalan delikvensek. Először azt hittem, mert mindenki lehet beteg, sőt hát ők különösen, de
aztán kiderült, hogy egy óra múlva is ott vannak, kettő múlva is ott vannak, mert én is már
gyakrabban járok az SZTK-ba, mint a kocsmába és ezt kénytelen voltam a saját bőrömön
tapasztalni. A másik, ez most tényleg szemét ügy, itt Kissné képviselőtársnőm említette, meg
Márton képviselőtársam a külterületi szemétgyűjtés ügyét. Én arra teszek javaslatot, még hozzá
nemcsak javaslatot, hanem meg kell szervezzük, hogy amióta a makói telep bezárt, ezt
megelőzően 10 évvel borzalmas volt a külterületen a szemétügy. Nagy nehezen az emberek rá
lettek szoktatva az 1 m3/napos ingyenes szemét beszállítására, hogy kivigyék a szeméttelepre.
Most ismét fokozottan megjelent a külterületeken az illegális szemétlerakás. Ennek
következtében, egyébként is én borzasztóan haragszok, hogyha a PET palackoktól kezdve sok
minden szét van dobálva a szántóföldön, mert az minden munkaeszközbe beleakad, eldugítja,
stb., szóval irgalmatlan károkat tud okozni. A külterületi képviselő asszonnyal én mint
tanácsnok megkeressük az illetékes, mint értesültem az újságból, a megalakult új gazdakört, ami
a MAGOSZ-nak a része, mert én se voltam meghívva, nemcsak polgármester úr Te nem voltál
meghívva.

Dr. Buzás Péter polgármester: Hasonlítunk mi egymásra.
Gál Sándor, mezőgazdasági tanácsnok, települési képviselő: Hát igen, valamiben és hát

megkeressük, mert ha valakik, akkor ők tudnak ebben hatékonyan közreműködni és mi meg
segíthetünk nekik, mert ez mindnyájunknak közös érdeke. Én elnézést kérek ezért, nem
megsérteni akartam ezeket az embereket, de valamit tenni kell, mert én nem tudom a
megoldást, mert viszonylag még tisztességesen is fel voltak öltözve, akik ott az SZTK-ban
voltak. De javul az idő, most javulni fog a helyzet valamelyest.

Dr. Buzás Péter polgármester: Jó, hát én a következőt szeretném kérni. Ahogy az elébb a

Sánta Sándortól, meg a Márton Imre képviselőtársamtól azt kértem, hogy ne higgyék azt, ne
higgyük azt, hogy ehhez nincs közünk. Most tőled kérném azt, hogy segíts abban nekünk, hogy
most mit tegyünk. Azt tudjuk már, hogy van az új szemétszállítási rendszer, gondolom nem azt
a polémiát akarod felemlegetni, hogy most miért nem a Bio-Pannónia van, miért az A.S.A. Ezer
egy oka van, betelt a telepünk, nincs tovább, ugye nem kell több okot mondani. Ez a rendszer
most olyan, amilyen. Egyébként egy csomó dolgot ez is tud kezelni, a hulladékudvar van, most
is lehet szemetet bevinni. Tehát nem egy az egyben az a probléma, amit gondolsz, hanem a jó
makói szokás, hogy minden ember huncut, amelyik a szomszédja mellett lakik. De azt
gondolom, hogy erre akkor találunk megoldást, hogyha nemcsak feldobjuk ezt a labdát, hanem
mondjuk neki fogunk és megpróbáljuk együtt megoldani. Konkrét példát mondok és utána
abbahagyom a példálózást, de Nagy-György József volt mezőgazdasági tanácsnok és nem
mondom többször a következőt csinálta Papp Imre munkatársával, aki felügyelte a
mezőőrséget, valaki mindig a Petőfi parkban, a Petőfi parki vendéglő mögött csinált egy óriási
kupacot - fogták magukat és egy lakóházba bekéredzkedtek délután, este és függöny mögül
kilesték, hogy ki az a doktor xy, aki odahordja a szemetet, lebuktatták. Tény, hogy többet oda
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szemetet nem vittek. Tehát én arra gondolok, hogy vannak közterület-felügyelőink, vannak
mezőőrök és ehhez, ha a testület tagjai hozzátársulnak és azt akarják, hogy megoldódjon a
probléma, a saját információs rendszerükből kiindulva, ha ő is látja, hogy most megállt xyz
gépkocsi kipakolni és abban a pillanatban szól, akkor már megvan fogva. Tehát én úgy hiszem,
hogy erre is szükség van. Tehát valamit talán csinálni is kellene és én nagyjából ebbe az irányba
gondolom, hogy célszerű elmozdulni, mert nem egymást akarjuk piszkálni, hanem meg akarunk
oldani problémát. Ez amit ti felvetettetek, ez nekem is probléma. Nagyon fontos, hogy keressük
rá meg a megoldást, utána egyezzünk meg együtt, hogy ezt hogy szabályozzuk. Én nem fogok
ennek a dolognak az élére állni, örülök, hogy mást is zavar, nemcsak engem. Azt én nem fogom
megcsinálni, hogy én beindulok ennek a szabályozásába és feldobom nektek a labdát, ti meg
itten elkezdjetek arról beszélni, hogy hű ez így nem jó, ez úgy nem jó. Hozzátok ti és mondom
én, hogy hogy nem jó. Tehát vagy tegyük össze a vállunkat. Ez Makó tisztasága, a gyereked
nyugalma, stb. Várom a jobbító szándékú javaslatot kedves tanácsnok úr. Nem hozom ma
többször szóba a Nagy-György Józsefet. Tessék parancsolni. Konkrét volt, kérdezd meg tőle. A
nevet is megmondja neked. Kiss Imréné parancsolj.

Kiss Imréné, az Oktatási, Művelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság
elnökhelyettese, települési képviselő: Én egy kérdést és egy kérést szeretnék. A kérés a
Fuvola és a Bánfi utcán úgy gondolom az A.S.A. autója elakadt és valaki kihúzta, mivel azok
még burkolat nélküli utcák és hatalmas mély gödröt hagyott maga után. Én kértem, lehet, hogy
már lerendeződött, a műszaki iroda munkatársát hívtam, azt mondták átadják neki. Ezt
szeretném kérni, hogyha megvan, jó köszönöm, ha meglesz azt is köszönöm, ha nincs még
semmi róla, akkor szeretném, mert se mentő, se újabb autó oda bemenni nem tud, mert
körülbelül 25 cm-es, 30 cm-es mélyedés van. A kérdésem pedig a következő, az Ószegedi úton
felszedett dudák, amik a földekhez való bejárók, az utaknál azokat ki fogja visszarakni. A
Vöröskereszt mögött felszedtek, hogy lefolyjon a víz, mert nem lehet bemenni se a földekhez,
se a kisházakhoz, semmihez. Emberek kérdezték, akiknek ott van földjük. Köszönöm.

(Dr. Sánta Sándor települési képviselő, az Oktatási, Művelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke
elment az ülésteremből.)

Dr. Buzás Péter polgármester: Tessék parancsolni további kérdés, vélemény? Márton Imréé a

szó.

Márton Imre, a civilkapcsolatok tanácsnoka, települési képviselő: Tehát egy dolgot ehhez
az Ószegedi úthoz annyit szeretnék mondani, hogy beszéltem Palicz kapitány úrral, aki most
már ugye nincs itt.
Dr. Buzás Péter polgármester: Délig volt itt a kapitány úr.
Márton Imre, a civilkapcsolatok tanácsnoka, települési képviselő: Nincs ezzel semmi
gond. Tehát a Révész és az Ószegedi utca sarkán egy olyan kamera van, ami még a
rendszámokat is felismeri. Hogyha valaki nagytételben hordja azért a szemetet, annak azért
nincsen garancia arra, hogy előbb-utóbb ne szaladjon bele egy ilyen dologba. Talán ez is egy
visszatartó lehet. Köszönöm szépen.
Dr. Buzás Péter polgármester: Én is köszönöm. Tessék parancsolni további vélemény?
Nincs. Lezárhatom a közérdekű egyebeket? Lezárhatom. Kedves Jelenlévők! Tisztelt Hölgyeim
és Uraim! A nyilvános ülésünk zárásaként óriási dolgot szeretnék kérni a testület tagjaitól, de
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nagyon nagy dolgot szeretnék kérni Makó város lakosságától is. Engem megkeresett a Natura
Marosmenti Művésztelep nevében Karsai Ildikó, aki nevét, művészeti tudását adja ehhez a
művésztelephez és Varga Sándor vállalkozó, a téglagyáros, akik Siket Tiborral felvállalták ketten
évekkel ezelőtt a Natura Marosmenti Művésztelepnek a mecenatúráját. Mint vállalkozók akként,
hogy nem az ő kettőjük vállalkozása fogja ezt a művésztelepet éltetni, mozgatni, hanem ők mint
vállalkozók megpróbálják a makói vállalkozókat rászervezni erre. Az ebbéli munkájuk eléggé
visszafogott sikert hozott idáig. Én megélem azt, megtapasztaltam azt, hogy Makón ez az
adakozás azért elég visszafogott ütemű. Mondjuk én tudom mi pénzt sikerült összeszedni a
Fátyol Misi szoborra, előtte másik kezdeményezésünkre, ilyen 100-200 ezres nagyságrendű a
300 vagy annál több az már csodaszámba megy. Most ebből egy művésztelepet nem lehet
működtetni. Tehát Makó Város Önkormányzata 1 millió Ft-ot tesz bele a művésztelepbe.
Mostani viszonyok közepette ez a civilek támogatásához képest igen komoly szám. Emellett
100 ezer Ft-ért vásárolunk képet és tudom, hogy a Siket Tibor és a Varga Sándor most is elég
sok mindenkit megkeresnek az ügyben, hogy segítse a művésztelep munkáját. Én tisztelettel azt
kérem Makó város jóakaratú, adakozásra képes polgáraitól, személy szerint én is ezt teszem,
hogy érzékelhető összeggel járuljunk hozzá ehhez a művésztelephez. Azt kérem most a
képviselőtársaimtól, hogy erejükhöz képest ők is támogassák meg ezt a művésztelepet és
megmondom őszintén, hogy Makó város vállalkozóitól is ezt kérem. A művésztelep és
művésztelep szponzoráció erejű vállalkozók nevében, valamint Karsai Ildikó nevében azokat a
jóakaratú makóiakat kérem meg egyfajta adakozásra, akiknek az életében vagy úgy, hogy képet
vásároltak tőle vagy más módon Ildikó művészetének részesei tudnak lenni, hogy az évente
megismétlődő művésztelephez valamiféle anyagi hozzájárulással járuljanak hozzá. Kérem tehát
a jóindulatukat és ahogy ezt szokták mondani másutt, más helyen azt szeretném szóbahozni,
hogy próbálja ki mindenki, akinek módjában áll, hogy egy-egy ilyen adomány annak se rossz
érzés, aki adja, aki kapja annak a részére meg azt teszi lehetővé, hogy a művésztelep működni
tud. Én ezt szerettem volna elmondani és ezzel a mai testületi ülésünk nyilvános részét
bezárom. Megköszönöm mind a testület munkáját, mind pedig a TV nézők figyelmét, a Makó
és térségi lakosoknak az odafigyelését. A nyilvános ülést bezárom, a testület 5 perc szünet után
zárt üléssel folytatja a munkáját.
SZÜNET
ZÁRT ÜLÉS

Dr. Buzás Péter polgármester: Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A képviselő-testület zárt ülésen a
következő döntéseket hozta: Szélerőmű park létesítéséhez elvi hozzájárulás, szándéknyilatkozat
megkötése ügyében döntött. A Makó Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltóságának
parancsnokát érdemei elismerése mellett felmentettük a vezetői beosztásából. Lehetővé tettük
ezáltal, hogy a szolgálati viszonyából eredő jelenlegi jogszabályok hatálya alá tartozó
nyugdíjazását igénybe vehesse. Egyben 2011. március 1-jétől október 31-ig megbíztuk a
parancsnokság vezetésével az eddigi helyettesét, és ehhez kötődően megállapítottuk illetményét.
Ez idő alatt végleges parancsnoki megbízásnak a lerendezésére idő nyílik. Én megköszönöm a
volt tűzoltóparancsnoknak a munkáját, köszönjük szépen és jó egészséget kívánunk és azt
kívánom, hogy tudjad vinni a saját céljaidat akként, ahogy azt eltervezted és a nyugdíjas éveidet
a munkádhoz hasonlóan eredményesen töltsed. Utódodat bemutatom, Balogh Róbert tűzoltó
százados úr, eddigi helyettes. Azt kérem tőled, hogy ugyanúgy vidd tovább a parancsnokság
munkáját. Nem kell jobban, csak ugyanazon a szinten, mint ahogy tették. Most a megbízásod
alatt módodban áll, hogy bebizonyítsd nekünk, meg a feletteseidnek is, hogy alkalmas vagy
ennek a feladatnak az ellátására. Mi úgy gondoljuk, hogy igen és kívánom, hogy ne halljunk
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felőletek, minél kevesebb dolgotok legyen. Jó munkát kívánok. Makó, Kőrösi Csoma S. u. 2.
fsz. 2. szám alatti lakás hasznosítása; Ingatlan felajánlások; Németh Balázs lakásügyében
döntöttünk. Zárt ülésen ezeket a döntéseket hoztuk. Tisztelt Testület! A legvégén közérdekű
egyebekben megkérdezem, hogy van-e valakinek még mondanivalója? Nekem van egy, ez a
következő. A testület tagjainak szól az invitálás, hogy különböző rendezvényekre, Bálint
Mártának a rendezvényeire, operettfesztivál, Makói Muzsika, stb. szoktak kapni a képviselők
tiszteletjegyet. Én most a költségvetési helyzetünkre tekintettel arra teszek javaslatot, hogy
önként mondjunk le valamennyien, engem is beleértve minden tiszteletjegyről. Ezzel együtt
Bálint Mártának jelezhetjük, hogy mikor, mire kérünk és megyünk, megvesszük, kifizetjük stb.
Ez amellett, hogy szerintem példaértékű, inkább a gesztus ebből a fontos. Ezzel egyúttal akkor
a Bálint Márta számára érthetővé tesszük, meg más számára is, hogy a tiszteletjegy megszűnt,
mindenki más számára is megszűnik. Egyébként Kovacsics Imre a gyulai fürdőben, meg más
fürdőkben, ahol ez így van, ezt már így működteti, a makói fürdő is így fog működni. Ott a
polgármestertől a portásig mindenki fizetni fog a szolgáltatásért, mint ahogy ez most is így van a
fürdőben már. Nem tudom mi erről a véleményetek, ha másképp gondoljátok mondjátok azt is
nyugodtan. Én jóérzéssel hozom ezt szóba. Én most veletek megbeszélem és innen, ha ti ezt
elfogadjátok, mondjuk egyhangúan ebben egyet tudunk érteni, akkor utasításba adom, hogy
tiszteletjegy nincs a rendszerben senkinek.

Képviselői közbeszólások: Egyetértek.
Dr. Buzás Péter polgármester: Egyetértünk, egy szimpátia szavazást kérek ez ügyben. Kérem
szavazzunk.

A képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetért
azzal, hogy a városi rendezvények alkalmával tiszteletjegyek ne kerüljenek
kiosztásra.
Dr. Buzás Péter polgármester: Köszönöm. Holnap reggeltől él ez. Rendben van. Tisztelt
Hölgyeim és Uraim! Megállapítom, hogy a napirendjeinket megtárgyaltuk. Megköszönöm
képviselőtársaimnak a mai jelentétet és a munkáját, a testületi ülést bezárom.
K. m. f.
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