JEGYZŐKÖNYV
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. október hó 30. napján, a
Városháza I. emeleti nagytermében megtartott 23. – rendkívüli, nyílt – ülés jegyzőkönyve.
Jelen vannak: Farkas Éva Erzsébet polgármester, Czirbus Gábor, Gáspár Sándor, Dr.
Hadik György, Kádár József, Kovács Sándor, Marosvári Attila, Dr. Sánta Sándor, Toldi
János, Dr. Török Miklós, Weszelyné Véghseő Henriett Mária, Zeitler Ádám települési
képviselők.
Jelen van továbbá: Dr. Bánfi Margit jegyző
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Tisztelettel köszöntöm mai rendkívüli ülésünk
minden résztvevőjét. Külön tisztelettel köszöntöm képviselő társaimat, jegyző asszonyt és
minden kedves megjelentet. Megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm a Makói Városi
Televízió képernyőjén keresztül Makó város és térsége érdeklődő polgárait. A rendkívüli
ülés az önkormányzat képviselő-testületének munkája során nem egy megszokott
működési forma. Összehívására csak halasztást nem tűrő esetekben kerülhet sor a
hatályos szabályozás szerint. A halasztást nem tűrő ok most a képviselő-testület
szervezetének kialakítása, amely nélkül önkormányzatunk olyan helyzetbe kerülhet,
melyben nem tud időben döntést hozni. Gondoljunk csak azon ügyek tucatjára, melyek
eldöntése bizottsági hatáskörbe tartozik. Az első közbeszerzési döntést november 3-án az
illetékes bizottságnak már meg kell hoznia. Hasonlóképpen sürgető feladat az
önkormányzati társulásokban a tisztújítás, mert a jelenlegi helyzetben működésképtelenek.
A sorban utolsó előterjesztésünk tárgyalását a TIOP-3.3.1-A-12/2. kódszámú, „A
közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés megteremtése: akadálymentesítés”
című projekt keretében pályázatot benyújtási határidő sürgeti. A mai rendkívüli ülésünk az
alakuló ülést követő ülés. Alakuló ülésünkre ünnepi keretek között október 23-án került
sor. A mai ülés az újonnan megalakult képviselő-testület szerveinek, szervezetének
megalakulását kimondó sarkalatos döntések meghozatalának fóruma is egyben. A
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 43. § (3)
bekezdése alapján ezen az ülésen kell felülvizsgálnunk a szervezeti és működési
szabályzatról szóló rendeletet, előterjesztésem alapján meg kell választani állandó
bizottságaink tagjait, és tanácsnokait, továbbá szintén az előterjesztésem alapján a mai
napon kerül sor az alpolgármester megválasztására, döntenünk kell az illetményekről,
polgármester, alpolgármester, képviselők, bizottsági elnökök, tagok tiszteletdíjáról, illetve
tanácsnokok tiszteletdíjáról és költségtérítéseikről is.
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.
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Farkas Éva Erzsébet polgármester: A Szervezeti és Működési Szabályzat 18. § (1)
bekezdés c) pontja alapján felkérem Kovács Sándor és Gáspár Sándor települési
képviselőket
mai
ülésünk
jegyzőkönyvének
hitelesítésére.
Megkérdezem
képviselőtársaimat, hogy elvállalják-e?
Kovács Sándor és Gáspár Sándor a feladatot vállalják.
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Megállapítom, hogy mai ülésünk jegyzőkönyvének
hitelesítői Kovács Sándor és Gáspár Sándor települési képviselők.
Javaslatot teszek a mai ülésünk további napirendi pontjaira az alábbiak szerint:
1. Makó Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának megalkotása
2. Rendelet az egyes helyi rendeletek Makó Város Önkormányzata bizottságainak
kialakításával összefüggő módosításáról
3. A képviselő-testület állandó bizottságai elnökeinek és tagjainak megválasztása,
kültagok eskütétele
4. A képviselő-testület tanácsnokainak megválasztása
5. Alpolgármester választása, eskütétele
6. A polgármester és az alpolgármester illetményének, továbbá költségtérítésének
megállapítása
7. Megbízás Makó Város Önkormányzata gazdasági programjának elkészítésére
8. Tagok delegálása az egyes önkormányzati társulások társulási tanácsaiba
9. A TIOP-3.3.1-A-12/2. kódszámú, „A közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű
hozzáférés megteremtése: akadálymentesítés” című projekt keretében pályázat
benyújtásához tulajdonosi hozzájárulás megadása.
Megkérdezem, elfogadja-e a képviselő-testület a napirendre vonatkozó javaslatot?
Észrevétel nem hangzott el.
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Kérem, szavazzuk meg a napirendet!
A képviselő-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozza:
386/2014. (X. 30.) MÖKT h.
Tárgy: A képviselő-testület 2014. október 30-i rendkívüli ülésének napirendje.
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HATÁROZAT
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. október 30-i rendkívüli ülésének
napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:
Előterjesztések:
1. Makó Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának megalkotása
2. Rendelet az egyes helyi rendeletek Makó Város Önkormányzata bizottságainak
kialakításával összefüggő módosításáról
3. A képviselő-testület állandó bizottságai elnökeinek és tagjainak megválasztása,
kültagok eskütétele
4. A képviselő-testület tanácsnokainak megválasztása
5. Alpolgármester választása, eskütétele
6. A polgármester és az alpolgármester illetményének, továbbá költségtérítésének
megállapítása
7. Megbízás Makó Város Önkormányzata gazdasági programjának elkészítésére
8. Tagok delegálása az egyes önkormányzati társulások társulási tanácsaiba
9. A TIOP-3.3.1-A-12/2. kódszámú, „A közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű
hozzáférés megteremtése: akadálymentesítés” című projekt keretében pályázat
benyújtásához tulajdonosi hozzájárulás megadása.
Erről értesítést kap:
- Makó város polgármestere
- Makó város jegyzője
1. napirend
Makó Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának megalkotása
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Jelenlévők! A
napirendhez az ülést megelőző napon kiküldésre került a rendelet-tervezet. Az
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 2014. október
12. óta hatályos szövege szerint az önkormányzat képviselő-testületének az alakuló ülésén
- melyre október 23-án került sor - vagy az azt követő ülésen kell a Szervezeti és
Működési Szabályzatát megalkotnia vagy felülvizsgálnia. Esetünkben csak a megalkotásról
lehet szó, mert a hatályos SZMSZ jogszabályváltozások miatt nem felel meg a
jogalkotásról, valamint a jogszabályszerkesztésről szóló jogszabályokban foglaltaknak. Az
új SZMSZ megalkotása nem jelenti a szervezeti-működési struktúra végleges
meghatározását. A későbbiekben ezekre a kérdésekre még szeretném, ha visszatérnénk.
Tehát az SZMSZ későbbiekben való módosítására még lehetőségünk lesz és kell is majd.
A rendelet-tervezetből most a fontosabb változásokat emelem ki. A képviselő-testület
tagjaival egyeztetve a képviselő-testület 5 bizottságot alakítana ki. Ezek név szerint a
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kötelező jelleggel létrehozandó Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság, amely az ügyrendi,
pénzügyi, közbeszerzési, tulajdonosi feladatellátást tartalmazza. Második bizottságként
Makovecz Imre Bizottság, ez a fejlesztés és városüzemelési bizottságnak megfelelő
bizottság. A hozzátartozókkal, Makovecz Imre családtagjaival, özvegyével, Makovecz
Mariannal, illetve a Makovecz alapítvány kuratóriumi tagjával, illetve Makovecz Imre
fiával egyeztettünk, és hozzájárulásukat adták a bizottság az elnevezésére, és
megtiszteltetésnek érezték, hogy Makovecz Imrének a nevét az önkormányzat
testületének a bizottságában is szeretnénk, ha megjelenne. A harmadik bizottság az
Egyenlő Esély Bizottsága, ebben az egészségügyi-, szociális-, és lakásügyi feladatellátás fog
tartozni. Az Emberi Erőforrások Bizottsága a negyedik bizottság, az ifjúsági és időskori
bizottsági feladatokat fogja tartalmazni, illetve a sport és a közneveléssel kapcsolatos
feladat ellátását az önkormányzatnak. Az ötödik az Agrárgazdasági Bizottság, amely
mezőgazdasági és környezetvédelmi feladatokról hoz majd döntést, illetve tesz majd
javaslatokat. Javaslatom szerint a bizottságok 5 tagúak lesznek. Az előző önkormányzati
ciklusban ezek 7 tagúak voltak. Akkor 3 bizottság volt, most 5 bizottságban 5-5 taggal
szeretnénk elindítani a bizottságok működését. Két tanácsnok megválasztására teszek
javaslatot, civilkapcsolatok tanácsnoka és közbiztonsági tanácsnok. A rendelet-tervezet
szerint most egy főállású alpolgármester megválasztását indítványozom a mai rendkívüli
testületi ülésen. A második polgármester megválasztását januárban fogom indítványozni a
képviselő-testület felé. Kérdezem, képviselőtársaimnak van-e kérdése, észrevétele a
rendelettervezettel kapcsolatban.
Kérdés, észrevétel nem hangzott el.
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Kérem, szavazzunk a rendeletről!
A képviselő-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő rendeletet alkotja:
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének
21/2014. (X.30.) önkormányzati rendelete
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének
Szervezeti és Működési Szabályzatáról

2.napirend
Rendelet az egyes helyi rendeletek Makó Város Önkormányzata bizottságainak
kialakításával összefüggő módosításáról
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Következő lépésben ezt az új bizottsági, és
tanácsnoki struktúrát át kell vezetni az összes érintett helyi rendeleten, ez is csak rendeletmódosítással történhet. Ez a bizottsági hatáskörökre vonatkozik, melyeket az előterjesztés
tartalmaz. Kérdezem képviselőtársaimnak van-e kérdése, észrevétele a rendelettervezettel
kapcsolatban?
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Kérdés, észrevétel nem hangzott el.
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Kérem, szavazzunk a rendeletről!

A képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodás
mellett a következő rendeletet alkotja:

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének
22/2014. (X.31.) önkormányzati rendelete
az egyes helyi rendeletek Makó város önkormányzata bizottságainak
kialakításával összefüggő módosításáról

3.napirend
A képviselő-testület állandó bizottságai elnökeinek és tagjainak megválasztása,
kültagok eskütétele
Farkas Éva Erzsébet polgármester: A két rendelet megalkotása után rátérhetünk a
bizottsági elnökök és tagok megválasztására. Kérem a testület tagjait, hogy lapozzanak az
előterjesztés végén található 1. és 2. számú határozati javaslathoz. Mielőtt a napirend
tárgyalásához kezdenénk, a kizárásról kell döntenünk, mert képviselőtársaim több
alkalommal is érintettek a bizottsági elnökök és tagok, megválasztásában. A Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 49. § (1) bekezdése szerint ilyen
esetben a települési képviselő köteles bejelenteni személyes érintettségét.
A kizárásról a képviselőtestület dönt. A kizárásokat ez esetben nem javaslom a szavazás
eredményessége érdekében. Az érintett képviselőnek a személyéről történő döntéskor
természetesen
lehetősége
van
„tartózkodom”-mal
szavazni.
Kérdezem,
képviselőtársaimnak van-e kérdése, észrevétele a kizárással kapcsolatban?
Kérdés, észrevétel nem hangzott el.
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Kérem, szavazzunk!
A képviselő-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás a következő
határozatot hozza:
387/2014. (X. 30.) MÖKT h.
Tárgy: Döntés kizárásról a képviselő-testület állandó bizottságai meghatározása, továbbá
elnökeinek és tagjainak megválasztása kapcsán
HATÁROZAT
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Makó Város Önkormányzat Képviselő-testület úgy határoz, hogy a képviselőtestület állandó bizottságainak meghatározása, elnökeinek és tagjainak megválasztása
ügyében nem zárja ki az érintett települési képviselőket a szavazásból.
Erről értesítést kap:
- Makó város polgármestere
- Makó város jegyzője

Farkas Éva Erzsébet polgármester: Az Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. tv. 57. § (1) bekezdése értelmében a képviselő-testület szervezeti és
működési szabályzatában határozza meg bizottságait, a bizottságok tagjainak számát, a
bizottságok feladat- és hatáskörét, működésük alapvető szabályait. A bizottság tagjává
nem önkormányzati képviselő tag is választható. A nem önkormányzati képviselő tag jogai
és kötelezettségei a bizottság ülésein megegyeznek az önkormányzati képviselő bizottsági
tag jogaival és kötelezettségeivel. Ezen § (2) bekezdése értelmében a képviselő-testületnek
a kétezernél több lakosú településen pénzügyi bizottságot kötelezően létre kell hoznia. A
vagyonnyilatkozatok vizsgálatát a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott
bizottság végzi majd, amely gondoskodik azok nyilvántartásáról, kezeléséről és őrzéséről.
Javaslatot teszek a képviselő-testület állandó bizottságai létszámára, elnökeire és tagjaira,
az írásban kiküldött anyagnak megfelelően. Dr. Bánfi Margit jegyző asszonyé a szó.
Dr. Bánfi Margit, jegyző: Tisztelt képviselő-testület! Azt szeretném kérni, hogy
valamennyien legyenek szívesek elővenni az előterjesztés 1. sz. határozati javaslatát, abban
az utolsó változtatások pontatlanul kerültek átvezetésre, ezeket szeretném javítani. Ahhoz,
hogy egyértelmű legyen a bizottságok összetétele, a teljes bizottsági névsort felsorolnám.
Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság (5 fő)
Elnök: Dr. Hadik György
Tagok: Toldi János, Marosvári Attila
Kültagok: Kotormán Antalné, Kerekes Éva
Makovecz Imre Bizottság (5 fő)
Elnök: Kovács Sándor
Tagok: Kádár József, Gáspár Sándor
-Kültagok: Tóth István, Mészáros Sándorné
Egyenlő Esély Bizottsága (5 fő)
Elnök: Dr. Sánta Sándor
Tagok: Weszelyné Véghseő Henriett Mária, dr. Török Miklós
-Kültagok: Dr. Nagy Jenő, Gönczy Gábor
Emberi Erőforrások Bizottsága (5 fő)
Elnök: Toldi János
Tagok: Weszelyné Véghseő Henriett Mária, Zeitler Ádám
-Kültagok: Gilingerné Ráday Krisztina, Tóthné Döme Mária
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Agrárgazdasági Bizottság (5 fő)
Elnök: Kádár József
Tagok: Kovács Sándor, dr. Török Miklós
Kültagok: Kiss Géza, Szűcs Zoltán
Dr. Bánfi Margit, jegyző: Tisztelettel kérem, hogy amikor a képviselők az 1.sz.
határozati javaslatról szavaznak, az általam felsorolt névsor szerint legyenek szívesek
megszavazni a bizottságokat. Köszönöm.
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Köszönöm szépen. Megkérdezem a képviselő
társaim közül azokat, akik bizottsági elnök, és tagjelöltek, hogy elfogadják-e a jelölésüket?
Nyilatkozat: Igen.
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Megállapítom, hogy az érintett képviselők
valamennyien elfogadják a jelölést. Tájékoztatom a képviselő-testület tagjait, hogy az
állandó bizottságok kültagjai korábban már írásban nyilatkoztak a jelölés elfogadásáról.
Megkérdezem, hogy más javaslat van-e? Dr. Török Miklósé a szó.
Dr. Török Miklós települési képviselő: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Polgármester
Asszony! Tisztelt Képviselő-testület! Az egyeztetések során úgy gondolom, hogy a
kültagoknak a megválasztása nem demokratikusan történt. Egy olyan jelölési szisztémát
alkalmazott a városvezetés többség, ami úgy gondolom, hogy elfogadhatatlan. Az
ellenzéknek gyakorlatilag nem volt beleszólása a kültagoknak a jelölésébe, ezért legalábbis
a részemről nem tudom támogatni a tagoknak a megszavazását. Köszönöm szépen.
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Köszönöm a hozzászólást. Más észrevétel ezzel
kapcsolatban van-e? Czirbus Gábor képviselő úré a szó.
Czirbus Gábor települési képviselő: Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Képviselő
Társak! A kültagokkal kapcsolatban elmondhatom, hogy az egyetlen egy szempont a
kiválasztásnál csak a szakmaiság volt. Én úgy gondolom, hogy a kültagok névsorából ez
megállapítható. Köszönöm szépen. Ennyit szerettem volna elmondani.
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Köszönöm szépen. Marosvári Attiláé a szó.
Marosvári Attila települési képviselő: Köszönöm szépen. Tisztelt Polgármester
Asszony, Tisztelt Képviselő-testület! Három alkalommal egyeztetett polgármester asszony
az ellenzékkel, akik nem a polgármesteri többséghez tartoznak a bizottsági struktúráról.
Mi természetesen, ott volt Zeitler Ádám képviselő úr is, tehát mindenki együtt volt,
amikor ez az egyeztetés megtörtént. Mi tudomásul vettük természetesen a választási
eredményeket, de azt kértük, hogy azokat a szavazókat, akik azért mögöttünk álltak, vagy
fordítsuk, akik nem álltak a polgármesteri többség mögött, valamilyen formában ők is
képviseltetve lehessenek a bizottsági struktúrában és a kültagok vonatkozásában is.
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Figyelembe véve és tudomásul véve az eredményeket, azt kértük, hogy a lehetséges
bizottsági struktúrában, tegnap előtt derült ki számomra, hogy 5 db bizottságban
gondolkodik a többség. Azt kértük, hogy legalább egy bizottsági elnököt ez az oldal
adhasson, és azt kértük, hogy a szavazatarányoknak megfelelően, 2/3-1/3, a bizottsági
kültagok vonatkozásában 4 kültagot javasolhassunk. Sajnálatos módon nem állt kötélnek a
polgármesteri többség e tekintetben. Polgármester asszony, leendő alpolgármester úr azt a
tájékoztatást adta nekünk, hogy egyrészt nem gondolják, hogy ezen változtatni kellene,
másrészt a bizottsági kültagok vonatkozásában már időn túli a mi javaslatunk, tekintettel
arra, hogy felkértétek őket, hogy vegyenek részt ezekben a bizottságokban. Ezt én
tudomásul kell vegyem, de annyit azért el kellene mondani, hogy az előző ciklusban,
amiben én városvezetőként részt tudtam venni, ez nem teljesen így működött. Akkor 3
bizottság volt, a 3 bizottságból egy bizottságnak az akkori nem polgármesteri többséghez
tartozó bizottsági elnöke volt. A tanácsnoki struktúrában 3 olyan képviselő kapott
tanácsnoki funkciót, akik nem a polgármesteri többséghez tartoztak és a bizottsági
kültagok vonatkozásában is volt delegálási lehetősége a nem polgármesteri többségnek. Itt
van Hadik György képviselő úr, aki most képviselőként van jelen a képviselő-testületben,
az előző ciklusban nem a polgármester javasolta bizottsági kültagnak. Én hiszek abban,
hogy komolyan gondolja a polgármesteri többség azt az együttműködést, amit a választási
kampányban és a választási kampányt követően elmondott. Bízom benne, hogy ez így is
lesz. De ez az első gesztus, amit tett a polgármesteri többség, nem teljes egészében erre
utal. Én örülnék, tudom, hogy ezen már nem lehet változtatni, tudom, hogy olyan
minimális szavazati súlyt tud biztosítani ez az oldal a képviselő-testületben, hogy
ráhatásunk a döntésre nincs. Én mégis azt gondolom, hogy jobban oda kellene figyelni a
kisebbség véleményére is. Ez a kisebbség, bármennyire is nagynak tűnik a különbség a
képviselő-testületen belül, a szavazatok arányában nem akkora, amekkora most itt látszik.
Ez kellő legitimációt ad ahhoz, hogy bármilyen döntést meg lehessen hozni. De figyelni
kell azokra is, akik most nem ehhez a többséghez tartoznak. Én jó munkát kívánok a
kültagoknak és nem vonom kétségbe, hogy ők nem alkalmasak arra, hogy ezeket a
feladatokat ellássák, de láthatóan egy holdudvarnak a tagjairól van szó szakértelmükkel
együtt. Jó lett volna, ha ezt a gesztust, hogy ez az oldal is, ezek a képviselők is szakértőket
delegálhassanak, mert vannak olyan szakértők is, akik nem csak ebből a körből kerülnek ki
ebbe a városba, mi is delegálhattunk volna. Ezt nem kaptuk meg. Nem fogok ellene
szavazni a bizottsági struktúrának, mert nincs értelme. Tőlem függetlenül is meg fogja
szavazni a többség, de higgye el polgármester asszony, higgyék el képviselő társaim, hogy
a város érzékeny erre, érzékeny az ígéretekre, és az ígéreteknek minden egyes pillanatban,
és alkalommal meg kell felelni. Ez most meggyőződésem szerint nem teljesen így sikerült.
Köszönöm, hogy ezt elmondhattam.
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Köszönöm képviselő úr hozzászólását. Dr. Hadik
Györgyé a szó.
Dr. Hadik György, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke, települési képviselő:
Részben név szerinti érintettség miatt szólok hozzá ehhez a kérdéshez. Lehet, hogy
Marosvári úrnak a figyelmét elkerülte az, hogy két külön struktúra szerves egységbe
tartozik. Nevezetesen a bizottságoknak a felállása, illetőleg a tanácsnokoknak a felállása.
Megvallom nem egy egyszerű kérdés volt ezt a jelenlegi struktúrát felállítani. Próbáltuk
elsődlegesen, ahogy többször hangsúlyozásra került, a szakmaiságot figyelembe venni.
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Felhívom a Marosvári úrnak a figyelmét, hogy van egy olyan tanácsnoki kar, ami kizárólag
az ellenzék képviselőit tartalmazza, speciálisan Marosvári urat is. Ebbe egyetlen a
FIDESZ-hez közeli, vagy FIDESSZEL bármilyen kapcsolatban levő ember nincsen, ezek
az emberek választások során a FIDESZ választottjaival szemben indultak, illetőleg
nyertek képviselői mandátumot. Én azt hiszem, hogy ilyen körülmények között, ha így
egységében nézzük, akkor az egyensúly már egészen másképpen áll össze. Hiszen, hogyha
bizottsági struktúrában valóban domináns a FIDESZ-nek a tagjai vannak, ezzel szemben
a sokkal nagyobb hatalommal, illetőleg sokkal nagyobb lehetőséggel kecsegtető másik
struktúrában az ún. tanácsnoki struktúrában döntő, nem döntő, egyedül és kizárólag a
másik oldalnak a képviselői vesznek részt. Köszönöm szépen.
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Köszönöm képviselő úr hozzászólását. Zeitler
Ádámé a szó.
Zeitler Ádám települési képviselő: Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Polgármester
Asszony! A bizottsági struktúrához szólnék pár szót. Szerintem nem jó jelzés, én
csatlakozom Marosvári úrhoz, hogy az 5-ből egyetlen egy bizottsági vezetői tisztséget sem
adtak az ellenzéknek. A tanácsnoki rendszer, amiről most itt beszélgetünk, nekem arról az
a véleményem, hogy eddig sem volt rá szükség. Nem tudom, hogy az előző ciklusban
kinevezett tanácsnokok így önmagukban milyen feladatot tudtak elvégezni, illetve a
munkájuknak milyen eredménye volt. Erre a két tanácsnoki tisztségre, amit most
létrehozunk majd, azért van szükség, mert az 5 bizottsági elnöki tisztségből egyet sem
kapott az ellenzék. Ez az én meglátásom. A kültagoknál szintén csak ismételni tudom az
előttem szólókat. Az ellenzék részéről is tudtunk volna olyan szakértőket delegálni a
bizottságokba, akik el tudták volna látni azt a munkát. Másrészt pedig az egész bizottsági
struktúra kialakításánál, hogyha jól értem, illetve jól értelmezem, akkor a háromhatalmi ág
szétválasztásánál ez a törvényhozási ágba tartozik, nem a végrehajtóhoz, és a
törvényhozási ágba, hogyha abba tartozik, akkor az alapján kellene lebontani számszerűleg
a megkapott pozíciókat, ahogy a választások eredménye azt tükrözi. Köszönöm szépen.
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Köszönöm szépen képviselő úr hozzászólását.
Tisztelt Jelenlévők! Engedjék meg, hogy néhány mondatban én is tájékoztassam önöket a
bizottságok összeállításával kapcsolatos elméletünket, elveinket. Az elmúlt ciklusban
összesen 27 bizottsági elnöki, tagsági, kültagi és tanácsnoki címet osztott ki az előző
önkormányzati képviselő-testület. Ezt mi sem léptük túl, most is 27 ilyen pozíciót
osztottunk ki. Az 5 bizottságnak a jelenléte abszolút gazdasági programunkhoz, illetve a
választási programunkhoz igazodik. Az 5 bizottság munkája teljes mértékben le fogja
fedni az elkövetkezendő 5 évben azokat az ígéreteinkhez kapcsolódó feladatainkat,
amelyeket a makói polgárok 2/3-os többséggel elfogadtak. A 27 pozícióból gyakorlatilag,
ha a kültagoknak a számát levonjuk, akkor a 17 képviselői pozícióból 7-et ajánlottunk fel
az ellenzéknek. Én úgy gondolom, hogy a választási eredmények tükrében ez egy
méltányos és elfogadható arányszámnak tekinthető. A kültagok személyét illetően pedig
abszolút nem, én voltam az első aki az mellett álltam ki polgármesterként, hogy ne
politikai szempontból állítsuk össze a kültagoknak a jelenlétét a bizottságokban, hanem
abszolút szakmai szempontokból, és én úgy gondolom, hogy 80-90%-ban ezt sikerült is
megvalósítanunk. Ennyit kívántam még a hozzászólásokhoz megjegyezni. Köszönöm
szépen. Tisztelt Képviselő Társaim! Tisztelt Jelenlévők! Megkérdezem, hogy mi módon
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döntsünk állandó bizottságaink tagjainak megválasztásáról? Lehet egyenként, mindenkiről
név szerint, tisztségre is szavazva dönteni, vagy akként is, hogy a bizottságokat az 1.
számú határozati javaslat szerint egyben szavazzuk meg. Arra teszek javaslatot,
csoportosan válasszuk meg a képviselő-testület állandó bizottságaiba a képviselőket.
Megfelel így ez a döntés? Kérem, szavazzuk meg akkor ezt a szavazási módot.
A képviselő-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás a következő
határozatot hozza:
388/2014. (X.30.) MÖKT h.
Tárgy: Szavazás módjának meghatározása a bizottságok megválasztása előterjesztés
vonatkozásában
HATÁROZAT
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Makó Város
Önkormányzat
Képviselő-testülete
bizottságainak
megválasztása
előterjesztés
vonatkozásában egy szavazással dönt.
Erről értesítést kap:
- Makó város polgármestere
- Makó város jegyzője

Farkas Éva Erzsébet polgármester: Kérem, hogy az 1. számú határozati javaslatáról
döntsünk!
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 3 tartózkodás
mellett a következő határozatot hozza:
389/2014. (X.30.) MÖKT h.
Tárgy: Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete bizottságainak megválasztása
HATÁROZAT
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 43. § (3) bekezdésében biztosított
jogkörében, tekintettel az 57. § (1) bekezdésében foglaltakra – bizottsági elnökké,
továbbá taggá az alábbi helyi önkormányzati képviselőket illetve kültagokat
választja meg:
Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság (5 fő)
Elnök: Dr. Hadik György
Tagok: Toldi János, Marosvári Attila
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Kültagok: Kotormán Antalné, Kerekes Éva
Makovecz Imre Bizottság (5 fő)
Elnök: Kovács Sándor
Tagok: Kádár József, Gáspár Sándor
-Kültagok: Tóth István, Mészáros Sándorné
Egyenlő Esély Bizottsága (5 fő)
Elnök: Dr. Sánta Sándor
Tagok: Weszelyné Véghseő Henriett Mária, dr. Török Miklós
-Kültagok: Dr. Nagy Jenő, Gönczy Gábor
Emberi Erőforrások Bizottsága (5 fő)
Elnök: Toldi János
Tagok: Weszelyné Véghseő Henriett Mária, Zeitler Ádám
-Kültagok: Gilingerné Ráday Krisztina, Tóthné Döme Mária
Agrárgazdasági Bizottság (5 fő)
Elnök: Kádár József
Tagok: Kovács Sándor, dr. Török Miklós
Kültagok: Kiss Géza, Szűcs Zoltán
Értesítést kap:
- Makó város polgármestere
- Makó város jegyzője
- megválasztott bizottsági elnökök és tagok
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Tisztelt Jelenlévők! Tisztelt képviselő társaim! A
bizottságok jelenlévő kültagjainak eskütétele következik. Az Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 57. § (1) bekezdése alapján a
képviselő-testület bizottságának nem képviselő tagja megválasztását követően a képviselőtestület előtt esküt vagy fogadalmat tesz, és erről okmányt ír alá. Kérem az állandó
bizottságok jelenlévő kültagjait, mondják utánam az eskü szövegét! Az „én” elhangzása
után mindenki a saját nevét mondja. Az esküt tevő az eskü végén az „Isten engem úgy
segéljen” szöveget meggyőződése szerint mondja! Megkérem akkor a kültagokat,
fáradjanak előre. Megkérem a jelenlévőket, hogy álljanak fel az eskütétel idejére. „Én,
(eskütevő neve) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és
annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom;
bizottsági tagsági tisztségemből eredő feladataimat Makó város fejlődésének előmozdítása
érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.
Isten engem úgy segéljen!”
Köszönöm szépen!
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4.napirend
A képviselő-testület tanácsnokainak megválasztása
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! A Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény lehetőséget biztosít a képviselőtestület számára tanácsnokok megválasztására is. A törvény megfogalmazása szerint a
tanácsnok felügyeli a képviselő-testület által meghatározott önkormányzati feladatkörök
ellátását. Két tanácsnok megválasztására teszek javaslatot az önkormányzati feladatok két
fontos területére. A civil kapcsolatok és a közbiztonsági feladatok ellátása esetében
indokoltnak tartom a megkülönböztetett figyelmet. Kérdés, észrevétel van-e a
javaslathoz?
Kérdés, észrevétel nem hangzott el.
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Tájékoztatásul mondom el a jelenlévőknek, hogy a
civil kapcsolatok tanácsnoki posztjára Marosvári Attila képviselő urat kértem fel, illetve a
közbiztonsági tanácsnok állására pedig Gáspár Sándor képviselő urat. Dr. Hadik Györgyé
a szó.
Dr. Hadik György, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke, települési képviselő:
Köszönöm a szót polgármester asszony. Az előzőekben elnézést kell, hogy kérjek,
reflektálnom kell egy elhangzott dologra. Zeitler képviselő társunk a következőt mondta.
Szó szerint idézek: „Tanácsnoki funkciókra nincs szükség”. Ez jegyzőkönyvben szó
szerint így hangzott el. A fiatal korára, a tapasztalatlanságára, illetve politikai gyakorlatnak
egy picit hiányára vezethető vissza, hogy ennyire kemény és meghatározó szavakat
mondott el, mert nem tudom, hogy ő most arra utalt, hogy ezeket a funkciókat töröljük a
tervezetből, tehát hogy neki ez lenne a beterjesztett kérése, hogy feleslegesnek tartja
ezeket. Ez az önkormányzat a takarékosság jegyében lép fel. Szeretnénk csak és kizárólag
azokat a posztokat, funkciókat, melyeknek ténylegesen feladata van. Nem tudok
egyetérteni ezzel a felszólalással, hibásnak érzem, és a tájékozatlanság hiányának tudom be
azt, hogy valaki ezeket a nagyon kemény szavakat mondja el. Akkor, amikor egy egész
város figyeli a működésünket, minden egyes szónak súlya van, és nem érzem helyén
valónak ezt a megnyilvánulást. Ha fogalmazhatok úgy, picit gyakorlatlanságnak érzem. Én
igen is szükségesnek tartom ezeket a pozíciókat. Igen is úgy érzem, hogy ezek súlyosak.
Az előző önkormányzat esetében éreztem, láttam, hogy milyen lehetőségekkel bírnak az
apparátusnál, mennyire igénybe vették a munkájukat, illetőleg az évenkénti beszámolási
kötelezettséggel milyen értékes munkát végeztek ebben a pozícióban. Szívem szerint
megkérdezném, de természetesen erre a polgármester asszonynak van csak joga, hogy
Zeitler képviselő társam mire gondolt, amikor ezeket a súlyos szavakat kimondta?
Köszönöm szépen.
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Köszönöm képviselő úr hozzászólását, megadom a
szót Zeitler Ádám képviselő úrnak.
Zeitler Ádám települési képviselő: Köszönöm szépen. Tisztelt Polgármester Asszony!
Tisztelt Képviselő Társak. A tanácsnoki rendszernél nem a rendvédelmet, illetve a civil
kapcsolatokat próbáltam úgy mond ledegradálni, hogy erre nincsen szükség. Az egyeztetés
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során is felmerült az, amikor a bizottsági rendszerről, struktúráról beszéltünk, hogy
önmagában nem alakítanánk ki tanácsnoki struktúrát mellé, méghozzá azért, mert az
eddigi tapasztalatok alapján, ahogy azt Marosvári úr is elmondta ott az egyeztetésen, ez
inkább gesztus jellegű volt. Ahogy az előző hozzászólásomban is elmondtam utána,
miután ez az ominózus mondat elhangzott tőlem, hogy azt nem értem én, illetve azt
látom én, hogy egymagában egy ember milyen munkát tud elvégezni akár a civil
kapcsolatokért, akár a rendvédelemért, akár az előző struktúrában a környezetvédelemért,
a mezőgazdaságért, vagy az ifjúsági és sport témakörben milyen munkát tud így elvégezni.
Csak ismételni tudom magam, ez a két tanácsnoki pozíció azért kellett, mert a bizottsági
elnöki pozíciókból nem kapott az ellenzék. De nem szeretném a tanácsnoki rendszert
ebben hibáztatni, ez így van kitalálva. Biztos okosabbak találták ki, mint én. Az pedig
biztos, hogy nincs tapasztalatom, a korom miatt. Ehhez annyit tudok még hozzáfűzni,
hogyha a városban itt szeretnék tartani az én korosztályomat, akkor muszáj őket
komolyan venni, mert igenis van hangunk, és hangoztatni is fogjuk majd a
véleményünket. Köszönöm szépen.
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Köszönöm képviselő úr hozzászólását. Meg
szeretném kérni képviselő társaimat, hogy a személyeskedésre, életkorra vonatkozó
megjegyzéseket mellőzzük itt a képviselő-testületi ülésen. A tanácsnoki címekkel
kapcsolatosan pedig valóban megkülönböztetett figyelmet szeretnénk ennek a két
területnek adni. Ezt Zeitler Ádám képviselő úrnak szeretném elmondani és külön
kiemelni. Ezért is tettünk erre lehetőséget az önkormányzati bizottsági, illetve tanácsnoki
helyeknek a kialakításánál. Kérem, szavazzunk a 2. számú határozat elfogadásáról!
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 3 tartózkodás
mellett a következő határozatot hozza:
390/2014. (X.30.) MÖKT h.
Tárgy: Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete tanácsnokainak megválasztása
HATÁROZAT
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 34. § -ában biztosított jogkörében
tanácsnokait az alábbiak szerint választja meg:
Civil kapcsolatok tanácsnoka: Marosvári Attila
Közbiztonsági tanácsnok: Gáspár Sándor
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
Értesítést kap:
- Makó város polgármestere
- Makó város jegyzője
- megválasztott tanácsnokok
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Farkas Éva Erzsébet polgármester: Kérem, hogy a 3. számú határozati javaslatáról is
szavazzunk! Ez a döntés még mindig az SZMSZ-ünk megalkotásához kötődik, az SZMSZ
kihirdetését teszi lehetővé.
A képviselő-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozza:
391/2014. (X. 30.) MÖKT h.
Tárgy: Makó város jegyzőjének felkérése az önkormányzati választások eredményének
Szervezeti és Működési Szabályzatban történő átvezetésére
HATÁROZAT
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Makó Város Jegyzőjét, hogy az
önkormányzati választások eredményét Makó Város Önkormányzata Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 21/2014. (X.30.) önkormányzati rendelete (továbbiakban:
SZMSZ) 3. számú függelékében, a fenti döntéseket pedig az SZMSZ 4. számú
függelékében vezesse át.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző

Farkas Éva Erzsébet polgármester: Megállapítom, hogy a képviselő-testület az írásban
kiküldött anyagnak megfelelően hozta létre állandó bizottságait, megválasztotta
tanácsnokait és felkérte Makó város jegyzőjét a döntések az SZMSZ függelékén való
átvezetésére. Tisztelt Képviselő-testület! 15 perc szünetet rendelek el, tekintettel arra,
hogy az előzőekben elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzatunk kihirdetése
szükséges a munkánk további folytatásához.

9:51-10:06-ig SZÜNET (15 perc)
5.napirend
Alpolgármester választása, eskütétele
Farkas Éva Erzsébet polgármester: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 74. § (1) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva
javaslatot teszek a testület tagjai közül az alpolgármester személyére. Az alpolgármesterválasztás titkos szavazással történik, melyhez minősített többség, 7 igen szavazati arány
szükséges. Az SZMSZ 48. § (1) bekezdése alapján 1 főállású alpolgármestert javaslok
megválasztani. Ahogyan a testületi ülés elején is már említettem, a második alpolgármester
személyére 2015. január hónapban teszek javaslatot. A második alpolgármester személyét,
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munkaterületét illetően kifejezetten a városban történő fejlesztésekkel, beruházásokkal,
vállalkozókkal való kapcsolattartásra fogom majd felkérni. Főállású alpolgármesternek
javaslom Czirbus Gábor települési képviselőt. Kérdezem a jelöltet, hogy elfogadja-e a
jelölést?
Czirbus Gábor települési képviselő: Igen.
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! Mint említettem az
alpolgármester választás titkos szavazással történik, melyet a módosított SZMSZ szerint
az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság bonyolít le. Felkérem Dr. Hadik György
képviselőtársamat az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy ismertesse az
alpolgármester-választás módját és annak szabályait, lebonyolítását.
Dr. Hadik György, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke, települési képviselő:
Tisztelt Képviselő-testület! A Szervezeti és Működési Szabályzat alapján az alpolgármester
megválasztását az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság bonyolítja le titkos szavazással. Jelen
esetben főállású alpolgármestert választunk. A technikai részével kapcsolatban kiemelném,
hogy mindenki kap egy szavazólapot, a szavazólapok akkor érvényesek, ha az Ügyrendi és
Pénzügyi Bizottság elnöke aláírta. A szavazólapokat csak tollal lehet kitölteni. A név alatt
két karika szerepel, a karikák egyikébe egy keresztet, vagy egy pluszjelet tegyenek attól
függően, hogy egyetértenek a névvel, avagy nem. Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló törvény alapján az alpolgármester személyére a polgármester tesz javaslatot, másnak
javaslattevő jogköre nincs. A szünet elrendelése után kérem, hogy a terem jobb sarkában
levő fülképben mindenki belátása szerint támogassa, vagy utasítsa el az alpolgármester
személyét, következő lépésben az urnába dobja bele a szavazatát. Ezt bontani fogjuk, és
utána az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottságnak a tagjait meg fogom kérni, hogy alakuljunk
szavazatszámláló bizottsággá, és állapítsuk meg a szavazásnak a végeredményét.
Köszönöm szépen.
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Köszönöm képviselő úr szavazással kapcsolatos
ismertetőjét. Kérem az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottságot, hogy a titkos szavazást
bonyolítsa le, melynek idejére szünetet rendelek el.
10:13-tól 10:25-ig SZÜNET
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Tisztelt Képviselők! Kedves jelenlévők! A szavazás
megtörtént. Kérem Dr. Hadik György elnök urat, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság
elnökét, hogy ismertesse a titkos szavazás eredményét.
Dr. Hadik György, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke: Az Ügyrendi és
Pénzügyi Bizottság befejezte a titkos szavazást az alpolgármesteri tisztségre vonatkozóan.
Jegyzőkönyvek elkészültek, megállapítottuk, hogy mind a 12 szavazásra jogosult élt
szavazási jogával, 12 boríték került bele az urnába. Ezeknek a bontása során 11 szavazattal
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Czirbus Gábort választotta meg alpolgármesterré. Egyetlen szavazólapra nem került
bejegyzés. Örömmel tölt el, hogy ilyen egységes képet mutatott a szavazás eredménye. Azt
hiszem, hogy tisztemnél fogva hozzám tartozik, hogy elsőként gratulálhatok
alpolgármester úrnak a munkájához, kinevezéséhez, sok erőt egészséget kívánok hozzá.
Köszönöm.
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Köszönjük szépen. Megköszönöm az Ügyrendi és
Pénzügyi Bizottság munkáját. A titkos szavazás eredményeként megállapítom, hogy a
képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 érvénytelen
szavazattal Makó város főállású alpolgármesterévé Czirbus Gábort megválasztotta.
Gratulálunk!
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Felkérem a megválasztott alpolgármestert, hogy e
minőségében tegye le az esküt a képviselő-testület előtt. Fáradjon előre.
Kérem a jelenlévőket, hogy állva hallgassák végig az eskütételt. Kérem az esküt tevőt,
mondja utánam az eskü szövegét, meggyőződése szerint a végén az „Isten engem úgy
segéljen” szöveget meggyőződése szerint mondja.
„Én, (eskütevő neve) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz
és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is
megtartatom; alpolgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Makó város fejlődésének
előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára
gyakorlom. Isten engem úgy segéljen!”

6.napirend
A polgármester és az alpolgármester illetményének, továbbá költségtérítésének
megállapítása
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Felkérem jegyző asszonyt, hogy tájékoztassa a
jelenlévőket a volt polgármester és a volt alpolgármester korábbi illetményeiről.
Dr. Bánfi Margit, jegyző: Tisztelt Képviselő-testület! Dr. Buzás Péter polgármesterként
521.800 Ft illetményben részesült, és 156.530 Ft költségtérítésben az akkor hatályos
jogszabály alapján. Ez megváltozott azóta. Marosvári Attila alpolgármester úr 495.600 Ft
illetményben részesült, és az akkor hatályos szabályok alapján 99.120 Ft költségtérítésben.
Köszönöm.
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Köszönjük szépen. A polgármester illetményének
megállapítása ugyancsak kötelező napirend, azonban változás az eddigiekhez képest, hogy
a képviselő-testületnek a polgármester juttatásait illetően nincs döntési jogköre, mind az
illetmény, mind a költségtérítés törvényben rögzített fix összeg, viszont határozathozatal
szükséges ebben a tárgyban is. A főállású polgármester illetményének a mértéke a
település lakosságszámától függően került meghatározásra. Minden esetben a megyei jogú
város polgármestere részére megállapított illetmény bizonyos százalékára lesz jogosult a
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főállású polgármester. Az én esetemben ez a százalékszám 70 %. Az így kiszámított
illetményem 523.514 Ft, mely a megválasztásom napjától illet meg. Az Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (6) bekezdése szerint a
főállású polgármester havonta az illetményének 15%-ában meghatározott összegű
költségtérítésre jogosult. A polgármester által megelőlegezett, számlával igazolt, szükséges
költsége megtérítésének a lehetősége megszűnt. Kérem a képviselőket, hogy a 4. számú
határozati javaslatról szavazzunk! A határozat elfogadásához a jelenlévő települési
képviselők többségének szavazata szükséges. Kérdezem, képviselőtársaimnak van-e
kérdése, észrevétele az előterjesztéssel kapcsolatban?
Kérdés, észrevétel nem hangzott el.
A képviselő-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozza:
392/2014. (X.30.) MÖKT h.
Tárgy: Farkas Éva Erzsébet polgármester illetményének, valamint költségátalányának
megállapítása
HATÁROZAT

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 71. § (4) bekezdés d) pontja
szerint Farkas Éva Erzsébet polgármester illetményének összegét 2014. október 12.
napjától havi bruttó 523.514 Ft-ban állapítja meg, továbbá részére az Mötv. 71. § (6)
bekezdése alapján havonta fizetendő költségátalány mértékét az illetménye 15 %ában, azaz havi bruttó 78.527,- Ft-ban állapítja meg.
Értesítést kap:
- Makó város polgármestere
- Makó város jegyzője
- Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály

Farkas Éva Erzsébet polgármester: Az alpolgármester úr illetményének és
költségtérítésének megállapítása következik. Kérem, lapozzunk az 5. számú határozati
javaslathoz. A képviselő testületnek mérlegelési joga a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80. § (1) bekezdése szerint van,
mely alapján a főállású alpolgármester illetményének összegét a polgármester illetménye
70–90%-a közötti összegben állapíthatja meg. A képviselő-testület határozati formában
jogosult – és egyben kötelezett – dönteni. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 80. § (3) bekezdése alapján a főállású alpolgármester és a
társadalmi megbízatású alpolgármester havonta az illetményének, tiszteletdíjának 15%ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult. Czirbus Gábor főállású
alpolgármester úr illetményét 90%-ban javaslom megállapítani, amelynek értéke,
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összértéke 471.200 Ft, illetve 15% illetményében havi bruttó 70.680 Ft-ban állapítom
meg. Kérdezem, képviselőtársaimnak van-e kérdése, észrevétele az elmondottakkal
kapcsolatban?
Kérdés, észrevétel nem hangzott el.
Farkas Éva Erzsébet polgármester: A határozat elfogadásához a jelenlévő települési
képviselők többségének szavazata szükséges. Kérem, szavazzunk az 5. sz. határozati
javaslatról!
A képviselő-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozza:
393/2014. (X.30.) MÖKT h.
Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármesterré történő választása, valamint illetményének,
költségátalányának megállapítása
HATÁROZAT
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 74. § (1)
bekezdésében biztosított jogkörében – főállású foglalkoztatási jogviszonyban álló
alpolgármesterré választja Czirbus Gábor települési képviselőt.
A képviselő-testület az Mötv. 80. § (1) bekezdése szerint Czirbus Gábor alpolgármester
illetményének összegét a polgármester illetménye 90%-ában, havi 471.200,- Ft-ban
állapítja meg, továbbá részére az Mötv. 80. § (3) bekezdése alapján havonta fizetendő
költségátalány mértékét az illetménye 15 %-ában, azaz havi bruttó 70.680,- Ft-ban
állapítja meg.
Értesítést kap:
- Makó város polgármestere
- Makó város jegyzője
- megválasztott alpolgármester
- Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály
7.napirend
Megbízás Makó Város Önkormányzata gazdasági programjának elkészítésére
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Tisztelt Képviselőtársaim! Kérem, lapozzunk az 1.
számú előterjesztés 6. számú határozathoz! Az önkormányzat gazdasági
munkaprogramjának elkészítésére a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX tv. 6 hónapot biztosít a képviselő-testületnek. Az alapját képező polgármesteri
programot képviselőtársaim az alakuló ülésen megkapták, erről a jelenlévőket is
tájékoztattuk. Ezt kell majd a következő időszakban kibővíteni, számszerűsíteni, illetve
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ebbe kell a még ezután érkező hasznos javaslatokat beépíteni a képviselő-testület
tagjainak. Kérdezem, kérdés, észrevétel van-e?
Kérdés, észrevétel nem hangzott el.
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Kérem, szavazzunk a 6. számú határozati
javaslatról!
A képviselő-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozza:
394/2014. (X. 30.) MÖKT h.
Tárgy: Megbízás Makó Város Önkormányzata gazdasági programjának elkészítésére
HATÁROZAT
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. § (5) bekezdésére tekintettel
– megbízza a polgármestert, hogy az alakuló ülést követő 6 hónapon belül az
önkormányzat gazdasági programját készítse el és terjessze elő.
Határidő: 2015. április 23.
Felelős: polgármester
Értesítést kap:
- Makó város polgármestere
- Makó város jegyzője

8.napirend
Tagok delegálása az egyes önkormányzati társulások társulási tanácsaiba
Farkas Éva Erzsébet polgármester: A napirend anyagát a 2. számú elterjesztés
tartalmazza. Három társulásunkat érinti. Az önkormányzati választást követően a
folyamatos működés biztosítása érdekében szükséges a határozatok meghozatala. Az
önkormányzati társulás Makó Város és Térsége Szennyvízcsatornázásának, és
Szennyvíztisztításának Megvalósítására létrejött Önkormányzati Társulás Társulási
Tanácsába Makó Város Önkormányzatának képviseletével Kovács Sándor képviselő urat,
Marosvári Attila képviselő urat, Toldi János képviselő urat, Czirbus Gábor
alpolgármestert, és a polgármester személyét, jómagamat bízom meg. Kérdés, észrevétel
az előterjesztéssel kapcsolatban van-e?
Kérdés, észrevétel nem hangzott el.
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Farkas Éva Erzsébet polgármester: Kérem, szavazzunk az 1. sz. határozati javaslatról!
A képviselő-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozza:
395/2014. (X.30.) MÖKT h.
Tárgy: Tagok delegálása az Önkormányzati Társulás Makó város és Térsége
szennyvízcsatornázásának és szennyvíztisztításának megvalósítására" Társulási Tanácsába
HATÁROZAT
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 94. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva,
valamint a társulási megállapodás II. 1. és II. 2. pontja alapján az " Önkormányzati
Társulás
Makó
város
és
Térsége
szennyvízcsatornázásának
és
szennyvíztisztításának megvalósítására" Társulási Tanácsába Makó Város
Önkormányzatának képviseletével
1.
2.
3.
4.
5.

Kovács Sándor,
Marosvári Attila,
Toldi János
helyi önkormányzati képviselőket,
Czirbus Gábor
alpolgármester, és
Farkas Éva Erzsébet polgármestert

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
A képviselő-testület a határozat végrehajtásáról tájékoztatást nem kér.
Erről értesítést kap:
- Makó város polgármestere
- Makó város jegyzője
- Megbízott képviselők
- Irattár
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Makó és Térsége Ivóvízminőség-javító
Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa tagjai sorába önkormányzati képviselők
delegálása következik, melyet a 2. számú előterjesztés 2. számú határozata tartalmaz. A
delegált személy a polgármester személye, illetve helyettesítéseként pedig az
alpolgármester. Kérdés, észrevétel van-e ezzel kapcsolatban?
Kérdés, észrevétel nem hangzott el.
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Farkas Éva Erzsébet polgármester: Kérem, szavazzunk!
A képviselő-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozza:
396/2014. (X.30.) MÖKT h.
Tárgy: Tag delegálása a „Makó és Térsége” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsába
HATÁROZAT
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 94. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva,
valamint a társulási megállapodás III. 2. pontja alapján a „Makó és Térsége”
Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába Makó Város
Önkormányzatának képviseletével Farkas Éva Erzsébet polgármestert,
akadályoztatása esetén helyettesítésére Czirbus Gábor alpolgármestert hatalmazza
fel.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
A képviselő-testület a határozat végrehajtásáról tájékoztatást nem kér.
Erről értesítést kap:
- Makó város polgármestere
- Makó város jegyzője
- Megbízott képviselők
- Irattár
Farkas Éva Erzsébet polgármester: A Makói Kistérség Többcélú Társulása Társulási
Tanácsába önkormányzati képviselet delegálása következik. A delegált személy a
polgármester személye, helyettesítője pedig az alpolgármester. Kérdés, észrevétel van-e?
Kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Farkas Éva Erzsébet polgármester: Kérem, szavazzunk a 3. határozati javaslatról!
A képviselő-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozza:

397/2014. (X.30.) MÖKT h.
Tárgy: Tag delegálása a Makói Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsába
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HATÁROZAT
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 94. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva,
valamint a társulási megállapodás IV. 1. a) pontja alapján Makói Kistérség Többcélú
Társulása Társulási Tanácsába Makó Város Önkormányzatának képviseletével
Farkas Éva Erzsébet polgármestert, akadályoztatása esetén helyettesítésére
Czirbus Gábor alpolgármestert hatalmazza fel.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
A képviselő-testület a határozat végrehajtásáról tájékoztatást nem kér.
Erről értesítést kap:
- Makó város polgármestere
- Makó város jegyzője
- Megbízott képviselők
- Irattár
9.napirend
TIOP-3.3.1-A-12/2. kódszámú, „ A közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű
hozzáférés megteremtése: akadálymentesítés” című projekt keretében pályázat
benyújtásához tulajdonosi hozzájárulás megadása
Farkas Éva Erzsébet polgármester: A Csongrád Megyei Kormányhivatal 2014. október
29-én tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelmet nyújtott be Makó Város
Önkormányzatához az önkormányzat tulajdonában lévő 6900 Makó, Széchenyi tér 22.
szám alatti, Makó, belterület 7509 helyrajzi számú ingatlan vonatkozásában a TIOP
pályázat benyújtására és annak megvalósítására. A kormányhivatal célja kormányablak
létrehozása a városháza épületében. A Csongrád Megyei Kormányhivatal kérelmezte
továbbá, hogy a fejlesztendő ingatlan/ingatlanrész használatát a kormányhivatal részére a
pályázat utánkövetési időszakára, a pályázati kiírásban meghatározott időtartamra azt a
pályázatban meghatározott célú működésre a Kormányhivatal rendelkezésére bocsátását.
A hozzájárulás megadására a Makó Város Önkormányzatának vagyonáról a vagyontárgyak
feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 11/2003. (III.26.) önkormányzati rendelet 9. §
(2) bekezdés értelmében a képviselő - testület jogosult. Kérdés, észrevétel van-e?
Kérdés, észrevétel nem hangzott el.
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról!
A képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás
mellett a következő határozatot hozza:
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398/2014. (X.30.) MÖKT h.
Tárgy: TIOP-3.3.1-A-12/2. kódszámú, ,,A közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű
hozzáférés megteremtése: akadálymentesítés" című projekt keretében pályázat
benyújtásához tulajdonosi hozzájárulás megadása.
HATÁROZAT

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete - a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban, valamint a Makó
Város Önkormányzatának vagyonáról a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok
gyakorlásáról szóló 11/2003. (III.26.) önkormányzati rendelet 9. § (2) bekezdésében
biztosított jogkörében eljárva úgy határoz, hogy az 1/1 tulajdoni hányadban
tulajdonát képező, 6900 Makó, Széchenyi tér 22. szám alatti, Makó, belterület 7509
helyrajzi számú, "Kivett városháza" megnevezésű ingatlan vonatkozásában a TIOP3.3.1-A-12/2. kódszámú, „A közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés
megteremtése: akadálymentesítés” című projekt keretében pályázat benyújtására és
annak megvalósításához a tulajdonosi hozzájárulást megadja, biztosítja továbbá a
fejlesztendő ingatlan/ingatlanrész használatát a Kormányhivatal részére a pályázat
utánkövetési időszakára, a pályázati kiírásban meghatározott időtartamra (mely adott
projekt esetében a projekt befejezését követő naptól számított 5 év, illetve amennyiben ez
rövidebbé válik, akkor ennek megfelelően), azt a pályázatban meghatározott célú
működésre a Kormányhivatal rendelkezésére bocsátja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges nyilatkozatok, illetve
használati szerződés aláírására.
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 Iroda
- Csongrád Megyei Kormányhivatal Gazdálkodási Főosztály Jogi, Közbeszerzési és
Pályázati Osztály 6722 Szeged, Rákóczi tér 1.
- Irattár
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Farkas Éva Erzsébet polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! Kedves jelenlévők! A
rendkívüli ülés napirendjeit megtárgyaltuk. SZMSZ-ünk egyéb napirendek, előterjesztések
megtárgyalását nem teszi lehetővé. Megköszönöm képviselő társaimnak, illetve a jelenlévő
önkormányzati
fenntartásban
lévő
intézményvezetőknek,
osztályvezetőknek,
irodavezetőknek a jelenlétét. Még egyszer szívből gratulálok Czirbus Gábor
alpolgármester úr kollegámnak, képviselő társamnak. Képviselő társaimmal együtt az
elkövetkezendő 5 évben Makó város ügyeit fogjuk annak érdekében szolgálni, hogy
valóban az új korszakot elindítva egy lendületes városéletet indítsunk el a makói polgárok
számára. Megköszönöm a média jelenlétét, és megköszönöm a Makói Városi Televízión
keresztül bennünket néző makói és térségben lévő polgárok figyelmét. Megköszönöm
megtisztelő jelenlétüket, az ülést bezárom.
K. m. f.

Farkas Éva Erzsébet
polgármester

Dr. Bánfi Margit
jegyző

Kovács Sándor
jkv. hitelesítő

Gáspár Sándor
jkv. hitelesítő
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