
2011. január 7. XIV. évfolyam 1. szám

A  M A Kó I  Ö N KO R M Á N Y Z AT  I N F O R M ÁC I ó S  H E T I L A P J A

Makó város hírei

A  M A Kó I  Ö N KO R M Á N Y Z AT  I N F O R M ÁC I ó S  H E T I L A P J A
MAKÓI HÍREK

Tisztelt Makóiak! Tisztelt Makó-térségiek!

Hosszú idő óta hagyomány, hogy újévi köszöntőmben elmon-
dom, milyennek láttam az elmúlt esztendőt, és mit várok a 
következőtől. Ez előtt azonban tisztelettel megköszönöm a 
makóiaknak, hogy ezt a köszöntőt itt most én mondhatom el. 
Szintén köszönöm a javaslatokat és bírálatokat, amelyekkel 
segítik a munkámat.

Válság, katasztrófa

Tavaly ilyenkor világválságról, az előbb pénzügyi, majd 
gazdasági válságról beszéltem. Láttuk, ahogy a legnagyobb 
helyi foglalkoztató 1300 főről 650 főre csökkentette a létszá-
mát. A pénzügyi válságot a saját bőrén tapasztalta minden-
ki, akinek devizában voltak, vannak hitelei.

Tavaly tavasszal árvíz-, és vörösiszap-katasztrófa sújtotta 
az országot, de itt, Makón júniusban a jégeső, vihar, előt-
te és utána pedig a belvíz tette lehetetlenné a gazdálkodást. 
Nemcsak a haszon, hanem a befektetés is elveszett 2010-ben. 
De a városházán erre azt mondom, az ebből eredő feladatok 
nem bajok, hanem mind megoldandó teendők nekem és a 
munkatársaimnak is.

Történt azért jó is

Ám voltak jó pillanatok is 2010-ben. A város működött, 
ahogyan azt megszokhatták. Ezen túl pedig elkezdődött 
számos uniós beruházás; van olyan, amely már be is fejező-
dött, de néhányuk áthúzódik erre az esztendőre. Makó és a 
térség sorsát ezek közül nem egy alapvetően befolyásolja.

Autópálya, munkahelyek

Megérkezik például az autópálya – több mint száz évet 
kellett erre várni. Száz évvel ezelőtt a vasút teremtett egzisz-
tenciát, és hírnevet a makói hagymának. Most az autópálya 
érkezik, amelyen eljöttek ide a befektetők: a török már veszi 
fel az embereket, a svájci cég pedig éppen alapozik. Nem 
is csak a 300 munkavállalót, hanem azt tartom a legfonto-
sabbnak, hogy ezzel a lehetőséggel egyre több diplomás fia-
tal maradhat itthon. A következő ciklus jelszava ugyanis ez 
lesz, fiataljaink Makón tartása. Ezt a célt szolgálja a fürdő-
beruházás is. Sok mindent lehet hallani erről, de a lényeg: 

a fürdő épül, elkészül és munkát fog adni gyerekeinknek, 
unokáinknak. Ha pedig ez így sikerül, nyugodt lélekkel 
nézhetünk tükörbe.

A térséggel közös feladat

Szintén áthúzódó feladatunk, de más miatt fontos a térsé-
gi szennyvízcsatornázás. Erdei Ferenc, akit itt, Makó-térsé-
gében sokan ismernek, írta: a város a vidék, a vidék pedig a 
város nélkül nem boldogulhat. A 14 milliárdos szennyvíz-
projekt is ennek az együttműködésnek az egyik gyümölcse, 
és e feladat szorosabban összekovácsolta a településeket.

Egyéni projektek

Ezek azok a sorsdöntő változások, amelyek Makó meg-
újhodásának lehetőségét hordozzák. Ez önmagától azonban 
nem fog menni. A város csak a lehetőséget teremti meg eh-
hez, de változás csak akkor lesz, ha önök közül minél többen 
csatlakoznak hozzá. Úgy, hogy valaki még színvonalasabb 
tanít a megújult iskolában. Más munkahelyet cserél, mert 
az új helyeken jobb lehetőséget lát. Vagy épp a fürdő okán 
panziót, éttermet, szépségszalont nyit. Azt gondolom, min-
denkinek ki kell találnia a maga projektjét, és azt sikerre 
kell vinni.

Megújuló Makó

Meggyőződésem, hogy Makó és a térség a megújulás, de 
a megújulás szükségességének a küszöbén is áll. Közösen, 
összefogva, sorsunkat e projektek mentén együtt alakítva 
és a lelki erőnket összeadva a most megragadható lehetősé-
get ténnyé változtatjuk. Kérem, találják meg, hogy önöknek 
egyenként mi lenne a jó, mibe érdemes belefogni. Kívánom, 
legyen elég lelki erő ezt véghezvinni. Találkozzanak olyan 
segítőkkel, akik támogatják önöket ezen az úton. Találják 
meg a családi, érzelmi hátteret is a sikerhez. Kívánom, hogy 
legyen elég tolerancia és türelem, hogy ezt meg bírja csinál-
ni. Legyen, nem utolsósorban, egészség is mindehhez. 

Makó polgármestereként az elmúlt évet, és az előttünk 
állót ilyennek látom, és most Makó megújulása reményében 
kívánok boldog új esztendőt.

 Dr. Buzás Péter
 polgármester

Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt ügyfeleket, hogy a Dél-alföldi Regionális Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság kihelyezett ügyfélfogadása 
Makó Város Polgármesteri Hivatalában 2011. január hónapjában szünetel.

Dr. Buzás Péter polgármester újévi köszöntője



2011. január 7.MAKÓI HÍREK

Makó város hírei
2

A Városi TeleVízió jöVő heTi műsorA

Hétfő

18:00 ………… Műsorajánló
18:05 …………………Híradó
18:15 …………… sportMixl
18:30 …………Újévi koncert 
………………… 2011 – 1. rész
19:50 …………………Híradó

Kedd 

18:00 ………… Műsorajánló
18:05 …………………Híradó
18:15 „Fókusz – Évértékelő:
…… Makói kommunális kht.
19:00 …… Leader Pályázatok
…………… magánvállalkozók
19:50 …………………Híradó

Szerda

18:00 ………… Műsorajánló
18:05 …………………Híradó
18:15 sportszerda – Évértékelő
19:00  ……Leader Pályázatok:
……………… civilszervezetek
19:50 …………………Híradó

Csütörtök 

18:00 ………… Műsorajánló
18:15  … Fókusz: Beiskolázás
19:00  …………TársasJátékok
19:50 …………………Híradó

Péntek

18:00 ………… Műsorajánló
18:05 ……………… Társalgó
…… Játsszon velünk: 510-078
19:40 … heti hírösszefoglaló

Mikor lesz autópálya?
„Nincs kész a vízelvezető rendszer az M43-as mentén, emiatt a vízügy nem járul hozzá az át-
adáshoz, amit tavaszra terveznek. Az árvízi és belvízi védművek hiányzó részeit nyáron lehet 
megépíteni ” – adta hírül decemberben a Délvilág. A  Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. az 
alábbi tájékoztatást nyújtja az M43 autópálya átadásával kapcsolatban.

A NIF 2010. október 19-én kiadott közleménye szerint az M43 autópálya második, az 
új Móra Ferenc hidat is magában foglaló, illetve az utolsó, harmadik szakaszát a ha-
táridő-módosítás következtében 2011 első felében vehetik birtokba az autósok. A ki-

vitelezőnek 2011. március 16-áig kell befejezni a munkálatokat, ezt követően kezdődik meg a 
műszaki átadás-átvétel. A NIF kiemeli, hogy a megjelent cikkben említett szivattyúállomás 
nem tartozik közvetlenül az autópálya forgalmi létesítményeihez, ezért a gyorsforgalmi út 
forgalomba helyezési eljárása a NIF Zrt. által közölt időpont szerint március végén fog elin-
dulni, ami egy április végi forgalmi átadást von maga után. A szivattyú állomást a kivitele-
zőnek a szerződésben rögzítettek alapján pótmunkaként kötelező megépítenie 2011. március 
16-áig, azonban mivel az említett létesítmény nem az autópálya közvetlen vízelvezető rend-
szeréhez tartozik, hanem a térség vízrendezésének fejlesztéséért felelős. Ennek kiépítésével a 
társaság egy törvényben rögzített plusz feladatot hajt végre, ezért csúszást az M43 autópálya 
átadásában az említett szivattyúk esetleges hiánya sem okozhat! A társaság is úgy véli, hogy a 
térség és az ott lakók érdeke az autópálya minél gyorsabb forgalomba helyezése, természeten 
mindemellett kiemelten fontos cél a térség árvízvédelmi rendszerének javítása is.

A felhívás részletei: 1. rész:  Út rekonst-
rukció: Aszfalt burkolatú út rekonstrukció 
parkolók kialakításával (gyeprács és térkő) 
(3300 m2), járda rekonstrukció (térkővel 
történő kialakítással) a hozzá tartozó bur-
kolatbontási munkákkal, csapadékvíz-elve-
zetéssel és bekötésekkel, a következő terüle-
teken: József Attila u. a páratlan oldal teljes 
kiépítése (520 m2) (páros oldal kiépítése 
nem a tárgyi munka része), Teleki László u. 
(Szép u. - József Attila u. közötti szakaszon) 
terv szerinti kialakítással és lehatárolással 
(720 m2). A munkálatok Megrendelő ré-
széről elfogadott forgalomtechnikai tervek 
alapján kezdhetőek meg, ahol biztosítani 
kell Kivitelezőnek utcánként az egy-egy 
forgalmi sávban történő biztonságos köz-
lekedést.

Zöldfelület rekonstrukció: József Attila 
u., Teleki László u. (Szép u - József Attila 
u. közötti szakaszon) terv szerinti kialakí-
tással és lehatárolással. (1300 m2). Közvi-
lágítás rekonstrukció (közvilágítási kábel, 
világítótest és oszlop cseréjével): József At-
tila utca (páros oldalán a közvilágítási kábel 
lefektetésre került), (5 világítótest és oszlop 
cseréjével) Teleki László u. (Szép u. - József 
Attila u. közötti szakaszon) terv szerinti ki-

alakítással és lehatárolással (12 világítótest 
és oszlop cseréjével). A gondos bontással 
elbontott kandelábereket, szerelvényeket át 
kell adni a DÉMÁSZ Prímavill Kft. részére 
szegedi telephelyre történő beszállítással.

2. rész: út rekonstrukció: Aszfalt burkola-
tú út a hozzá tartozó burkolatbontási mun-
kákkal (3600 m2), csapadékvíz elvezetéssel 
és bekötésekkel, parkolók kialakításával a 
következő területen Hollósy K. u-i Parkoló 
és a bekötő út (József Attila u-ról). 

Zöldfelület rekonstrukció Hollósy K. u-i 
Parkoló területén terv szerinti kialakítással 
és lehatárolással. (1000 m2) Közvilágítás re-
konstrukció (közvilágítási kábel 250 fm, vi-
lágítótest és oszlop cseréjével 12) a Hollósy K. 
utcai Parkoló területén terv szerinti kialakí-
tással és lehatárolással. A gondos bontással 
elbontott kandelábereket, szerelvényeket át 
kell adni a DÉMÁSZ Prímavill Kft. részére 
szegedi telephelyre történő beszállítással. 
Bontás: Acél szerkezetes sportsátor (gondos 
bontással, hogy a későbbi újbóli felállítás 
lehetséges maradjon) bontása (1350 m2, az 
ív tetején mért Bm: 8,2 m) a hozzá tartozó 
öltöző épülettel (beépített légtérfogata 728 
lm3): a volt Hollósy Kornélia u-i sporttelep 
területén (későbbi Hollósy Kornélia Par-

koló) terv szerinti kialakítással és lehatáro-
lással.  Mindegyik rész esetében a pontos 
mennyiségeket és a kiegészítő munkálato-
kat a dokumentáció mellékletét képező ára-
zatlan költségvetés tartalmazza.

A dokumentáció leadásának helye: Pol-
gármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási 
és Beszerzési Iroda 6900 Makó, Széchenyi 
tér 22., szárnyépület I. emelet 206. szoba. A 
részletes pályázati felhívás megtalálható a 
www.mako.hu/honlapon, illetve a Vagyon-
gazdálkodási és Beszerzési Irodától bővebb 
felvilágosítás kérhető a 06-62/511-800-as 
telefonszámon vagy a kozbeszerzes@mako.
hu elérhetőségen.

Város-rehabilitáció: kivitelezőt keresünk
„Makó Városközpont rehabilitációjához kapcsolódó mélyépítési munkák kivitelezése 
(2011)” címmel ajánlattételi felhívást jelentetett meg Makó Város Önkormányzata mint 
ajánlatkérő a Közbeszerzési Értesítőben, a Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lap-
jában. A teljesítés helye: Makó, belterület. Ajánlattételi határidő: 2011. január 21., pén-
tek 10 óra. Az eljárásokban való részvétel feltétele a dokumentáció megvásárlása.
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Fürdőépítés

Dr. Buzás Péter polgármester novem-
ber 26-án a várost segítő szakértők-
kel, verseny-szakjogásszal, pályázatíró 
szakemberekkel, marketing és PR ta-
nácsadókkal, valamint a fürdő projekt-
menedzserével egyeztetett a szabályta-
lansági vizsgálat jogi részleteiről. 

Ezt követően Kerekes Rolanddal, a 
Raiffeisen Bank munkatársával tárgyalt 
kötvényünk ügyében.

November 30-án Kiss Imre igazgató 
úrral, valamint az általa és az általunk 
felkért szakértőkkel együtt a fürdőbe-
ruházásunk új konstrukciójának jogi, 
pénzügyi és számviteli vetületeit végle-
gesítette.

A konstrukciót a DARFÜ ezt követő-
en felterjesztette az NFÜ felé.

December 2-án Miklóssy Ferenccel, a 
KEVIÉP Kft. ügyvezetőjével a fürdőbe-
ruházás kivitelezésének aktuális ügyei-
ről tárgyalt.

December 7-én Budapesten, a 
Makona Irodában Makó jegyzőjével 
közösen adták át Makovecz Imrének a 
képviselő-testület őt köszöntő határo-
zatát. 

Ezt követően Makovecz Imrével für-
dőberuházásunk jelenlegi állapotáról, 
az építkezés ütemezéséről és sikeres be-
fejezésének ügyéről tárgyalt.

Szennyvízcsatornázás

November 29-én ünnepélyes keretek 
között írta alá a Makó város és térsége 
szennyvízcsatornázása és szennyvíz-
tisztítása projekt első kivitelezési szer-
ződését a kivitelező BONEX Építőipari 
Kft. ügyvezetőjével együtt.

Uniós fejlesztéseink

November 22-én a városházi projekt-
menedzserek számoltak be éppen futó 
pályázataink állásáról, valamint veze-
tőtársakkal a költségvetési koncepció 
elemeiről egyeztettek.

November 29-én az épp folyamatban 
lévő beruházások, pályázatok állásáról 
egyeztetett a kollégáival. 

Délután vezetőtársaival együtt készí-
tette elő a testületi ülés anyagait.

November 22-én Kendi Imre ügyve-
zető (K’-Art Kft.) és Mező István (Tisza 
Volán Zrt.) osztályvezető jelenlétében 
átadta a makói buszpályaudvar felújí-
tott épületét az utazóközönségnek.

A város Makovecz Imre Kossuth-dí-
jas építészt bízta meg a tervek elkészí-
tésével, míg az épület kivitelezését a 
K-Art Építő ZRt. végezte el.

December 1-jén az ipari parkba be-
települő, és már betelepült vállalkozók 
számára adható különböző önkor-
mányzati támogatások lehetőségeit 
vizsgálta meg vezetőtársaival és a téma 
városházi szakértőivel együtt.

December 6-án vezetőtársaival, mun-
katársakkal a futó projektek állásáról, a 
városüzemeltetési feladatokról, a köz-
foglalkoztatás helyzetéről és a szüksé-
ges díjtétel-változásokról egyeztetett.

Kistérség

December 2-án a Mikrotérségi Fó-
rum ülését vezette, amelyen a Makói 
Kistérség Többcélú Társulása Polgár-
mesterek Tanácsa 2010. évi decemberi 
ülését készítették elő.

Érdekképviselet

November 19–20-án a Kisvárosi Ön-
kormányzatok Országos Érdekszövet-
sége tisztújító közgyűlésén vett részt. 
Az eseményen – többek között – tájé-

koztatást kaptak a résztvevők a 2011-re 
várható költségvetésről.

Pulitzer-díj

November 25-én Médiakonferenciá-
val és a diák Pulitzer-díjak átadásával 
emlékeztünk meg Pulitzer József halá-
lának 99. évfordulójára. Három diák-
nak adta át Baló György társaságában 
az elismerést: Benedek Mária Noémi-
nek, Veres Alexandrának és Nagy Zsó-
fiának. 

Ezt követően az idén 13. éve szer-
vezetten működő Virágos Makóért 
Mozgalom ünnepélyes díjátadó ün-
nepségén köszöntötte az idei győztes 
pályázókat.

Helyi közélet

November 27-én a Makói Futball 
Club évadzáró rendezvényén köszön-
tötte a megjelenteket a Korona étterem-
ben.

November 28-án Makó főterén, a 
szökőkút köré épített adventi koszo-
rúnál gyújtotta meg a várakozás első 
gyertyáját, és mondta el az adventhez 
kötődő gondolatait.

November 30-án az este folyamán a 
Városi Televízióban a következő önkor-
mányzati ciklusra vonatkozó elképze-
lésekről, a város terveiről beszélt. Ezek 
után a telefonon érkező nézői kérdések-
re, kérésekre válaszolt.

December 3-án immáron huszadik 
alkalommal köszöntötte a Korona dísz-
termében a makói újszülötteket és szü-
leiket, akiknek átadta az önkormányzat 
Bébi-kötvényét.

December 6-án a  karácsonyi rendez-
vénysorozatunk egyik hagyományos 
nyitórendezvényén, a Mikulás-futás 
rajtjánál volt jelen. 

Itt Papp Zsanett diákpolgármesterrel 
együtt kisorsolta, melyik – az ifjúság-
védelmi felelősök javaslata alapján ki-
választott – makói nagycsaládnak lesz 
az önkormányzat jóvoltából gazdagabb 
a karácsonya.

A polgármester egy hónapja
Szokásos rovatunkban arról számolunk be ismét, mivel telt a polgármester közel egy hó-
napja a két testületi ülés között. Válogatásunkban igyekszünk csupán a leglényegesebb 
eseményekre, illetve a külső szakértők bevonásával zajló tárgyalásokra koncentrálni.

Témahét a Szikszaiban

Vallási témahét volt decemberben a Szikszaiban. A TÁMOP 
3.1.4 pályázat fenntartási időszakához kapcsolódóan december 
13–17. között a gyerekek a tanórákon az advent, karácsonyvárás 
témaköréhez kapcsolódó ismeretekkel bővítették tudásukat. A 
rendhagyó tanítási órákat jó hangulatú versengés zárta „Ki tud 

többet a karácsonyról?” címmel. A vetélkedőn a felső tagozatosok 
közül első helyezést értek el: Rácz József, Simon Róbert, Erdei Re-
náta, Matuszka Dorottya, Ratkai Árpád. 

Az alsó tagozatosok csapatversenyében a Kék csapat szerepelt 
a legjobban, tagjai: Sebők Richárd, Rácz Bettina, Nagy-Hegyesi 
Noémi, Megyesi Tímea, Lajtár Krisztofer, Kiss Attila, Morvai Le-
tícia, Szeges Csaba.
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Makó városban a helyi adókból 
származó bevételekből az ön-
kormányzat kötelező és önként 

vállalt feladatainak ellátásán túlmenően a 
fejlesztések önerejének egy részét is fedez-
ni kell.

A jövő évtől hatályos törvénymódosí-
tások az iparűzési adóban az adózói és 
adóhatósági adminisztráció csökkentését 
és az építőipari vállalkozások kötelezett-
ség teljesítésének egyszerűsítését célozzák 
meg. A gépjárműadóról szóló törvény 
módosítása korlátozottá teszi a súlyos 
mozgáskorlátozottakat megillető gépjár-
műadó mentességeket. Emellett a légrúgós 
rugózási rendszerű tehergépjárművek-
re, autóbuszokra vonatkozó kedvezmény 
igénybevételével kapcsolatos eljárás válik 
könnyebbé. Mindezek a változások az 
adóztatás alapvető rendszerére, valamint 
a tervezhető bevételek nagyságára nincs 
hatással.

Adóbevételek alakulása, 
2010. évi felhasználásuk

Makó városban az előírt helyi adók-
ból november végéig 710,5 millió forint, 
gépjárműadóból 177 millió forint került 
befizetésre. Ez az összesen 887,5 millió 
forint az éves helyesbített előírás 94%-os 
teljesítését jelenti. A hiányzó mintegy 60 
millió forint év végéig – a fokozott  behaj-
tási eljárásnak eredményeképpen –  tel-
jesült. A hátralékok csökkentése érdeké-
ben a törvényben biztosított valamennyi 
végrehajtási cselekményt megpróbáljuk 
a hátralékok csökkentése érdekében al-
kalmazni. Ebben az évben bankszámlák 
elleni inkasszót 482, jövedelem letiltást 
551, gépjármű forgalomból való kitiltást 
139, gépjármű foglalást 85, jelzálogjog be-
jegyzést 5, míg végrehajtási jog bejegyzést 
3 esetben kezdeményeztünk. A jelzálogjog 
és a végrehajtási jog bejegyzést ebben az 
évben csak elkerülhetetlen esetekben al-
kalmaztuk, mert az önkormányzatnak is 
meg kellett fizetnie a bejegyzési illetéket. 

A jövő évtől hatályos törvény ismét alanyi 
adómentességet biztosít az önkormány-
zatoknak.

A likviditási gondokkal küzdő vállal-
kozások számára részletfizetési kedvez-
mény adásával, valamint az adótartozás 
átütemezésével próbálunk segíteni. Ez az 
esetek többségében megoldást jelent. Min-
den adónemben ellenőrzéseket végzünk 
annak érdekében, hogy az adóbevételek 
növekedjenek. Különösen nagy hangsúlyt 
fektetünk az iparűzési adóbevallások he-
lyességének ellenőrzésére. Sok esetben 
eltérést tapasztalunk a megosztások he-
lyességében, valamint az adóalapot csök-
kentő tételek alkalmazásában. Ezen kívül 
APEH adatok és cégnyilvántartási adatok 
alapján végzünk ellenőrzéseket, melynek 
eredményeképpen - esetleg több évre is – 
adóhiány, adóbírság és késedelmi pótlék 
megfizetésére kötelezzük az adózót. Az 
iparűzési adó mellett az ingatlanok ellen-
őrzését is folyamatosan végezzük annak 
érdekében, hogy építményadóban, telek-
adóban, valamint kommunális adóban az 
adóztatás teljes körű legyen.

Az adóztatási feladatokon túlmenően 
egyéb adóigazgatási feladatokat is el kell 
látnunk. Különösen nagy többletterhet 
jelent az adók módjára behajtandó köztar-
tozások kezelése, behajtása. A szabálysér-
tési bírságok száma az előző évihez képest 
mintegy 40 %-kal emelkedett. A pénzbír-
ságokból és a helyszíni bírságokból befolyt 
pénz az önkormányzatot illeti meg. Ebben 
az évben a 373 pénzbírságból és a 181 hely-
színi bírságból 1,7 millió forintot sikerült 
behajtani. A közigazgatási bírságokból 
behajtott összeg 25 %-a illeti meg az ön-
kormányzatot. A 205 közigazgatási bír-
ságból 2,8 millió forint behajtása történt 
meg, melyből 700 ezer forint helyi bevételt 
képez. Ezen kívül  mintegy 50 különböző 
jogcímen – a megelőlegezett gyermektar-
tásdíjtól a mezőőri járulékon keresztül a 
szennyvízcsatorna hozzájárulásig – keze-
lünk ilyen tartozásokat, melyek behajtása 
után a befolyt összeget a kimutató szerv-

nek át kell utalnunk. Például ebben az év-
ben 2500 tétel szennyvízcsatorna-hátralé-
kot adott át behajtásra a társulat.

A hagyatéki eljárásokhoz, a végrehajtási 
eljárásokhoz, a vagyoncsoport ügyeihez 
több mint 500 estben végeztünk ingatlan 
értékbecslést. Adóigazolásokat, vagyoni 
igazolásokat 427 esetben adtunk ki.

Testületi döntés értelmében az épít-
ményadóból befolyt bevételt, valamint az 
iparűzési adó bevétel 18 %-át minden év-
ben fejlesztési célra kell felhasználni. Ez 
az összeg 2010. évben a településközpont 
kialakítását 31,5 millió forint, kerékpárút 
kivitelezését 17 millió forint, Hold utcai 
közút fejlesztését 38,2 millió forint, a vá-
ros sportlétesítményeinek infrastrukturá-
lis fejlesztését 34 millió forint, belterületi 
járdák felújítását 45,2 millió forint, Bajcsy 
Zs. ltp. belső úthálózat felújítását 9 millió 
forint, Hagymaház belső festési munkáit 
4,5 millió forint, Honvéd városrész útépí-
tését 3,1 millió forint, egyenlő esély bizto-
sítását a Bartók Béla Iskola és a Polgármes-
teri Hivatal épületében 18 millió forint, az 
Általános Iskola tornaterem felújítását 2,4 
millió forint önerő biztosításával segítet-
te. Ezen kívül Makó város közbiztonsági 
helyzetének javításához  az iparűzési adó 
bevétel összegéből 48,6 millió forint került 
felhasználásra. 

Az adókból beérkező bevétel többi része 
a város működtetését biztosította, hiszen 
az önkormányzat a kötelező és önként vál-
lalt feladatainak ellátását az állami finan-
szírozáson túlmenően a helyi adóbevéte-
lekből oldja meg.

Makó városban a helyi adók áttekintését, és 
az elfogadott a rendeletmódosításokat adó-
nemenként az alábbiak tartalmazzák:

Építményadó

Makó városban 2004. évtől került be-
vezetésre. A törvény által megállapított 
adómérték felső határa 1580.- Ft/m2/év. A 
jelenleg érvényben lévő helyi rendelet sze-
rint az adó mértéke a vállalkozás tevékeny-
ség folytatására szolgáló épületek, épület-
részek esetében kiemelt területen 840.- Ft/
m2/év, egyéb területeken pedig 420.-Ft/
m2/év.  Mind a kiemelt területen, mind 
pedig az egyéb területen alacsonyabb adó-
mértékkel adóznak a vállalkozás folyta-
tásához szükséges kiegészítő helyiségek. 
Ezek az adómértékek 2008. évtől kezdő-
dően változatlanok, a kialakult gazdasági 
helyzetre tekintettel emelés nem történt. 

Adóbevételekről kapott tájékoztatást  
a képviselő-testület decemberi ülésén
Az önkormányzatok alapvető feladata a helyi közszolgáltatások biztosítása. E feladat-
nak a helyi sajátosságokhoz és igényekhez igazítható ellátása elengedhetetlenné teszi  az 
önkormányzatok önálló gazdálkodása feltételeinek megteremtését. A gazdasági önál-
lósulás egyik eszköze a helyi adók rendszere. Ez az önkormányzat számára lehetőséget 
teremt a helyi adópolitika kialakítására. A képviselő-testület tavaly decemberi ülésén 
kapott tájékoztatást az adóbevételekről.
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Az elmúlt 3 évi és a jövő évi várható infláci-
ót számolva 20% lenne az inflációt követő 
emelés mértéke. A vállalkozások tehervi-
selő képességének ismeretében a rendelet a 
jövő évre sem tartalmaz adóemelést, csak 
néhány törvényi változásból következő fo-
galompontosítás került átvezetésre. Épít-
ményadóban az éves előírás 110 millió 
forint, melyre november végéig 104 millió 
forint érkezett. A hiányzó összeg behajtá-
sa, illetve átütemezése folyamatban van. 
Vállalkozások számára csak részletfizetés 
és fizetéshalasztás engedélyezhető. Törvé-
nyi szabályozás miatt nincs lehetőség adó 
elengedésre.

Telekadó

Az adó mértékének felső határa 287.-Ft/
m2/év.  Makó városban jelenleg érvényben 
lévő helyi rendelet szerint a vállalkozások 
80.-Ft/m2/év adómértékkel, a magánsze-
mélyek 1.- és 2.-Ft/m2/év adómértékkel 
adóznak. Ebben az adónemben is változat-
lan az adó mértéke 2008. óta, és a rendelet 
sem tartalmaz adóemelést. A rendelet a 
telekadóra vonatkozóan csak fogalompon-
tosításokat tartalmaz. A telekadóban az 
éves előírás 22 millió forint, melyre eddig 
20.7 millió forint érkezett. A hiányzó ösz-
szeg befizetése az év végéig megtörténik.

Magánszemélyek  
kommunális adója

Makó városban a magánszemélyek kom-
munális adója 1992 évtől került bevezetésre. 
Az adó mértékének felső határa 17245.-Ft/
adótárgy/év. Jelenleg az adó mértéke la-
kások után 8600.-Ft/év,  egyéb épületek 
(garázsok, Lesiben lévő ingatlanok) után 
6500.-Ft/év. Ebben az adónemben sem volt 
adómérték változás 2008 óta. Az eltelt idő-
szak és a jövő évi várható inflációval számol-
va  20% az inflációt követő emelés mértéke. 
Így a lakások után 10300.- Ft, míg garázsok 
után 7800.- Ft lenne az éves adó. Az éves 
kommunális adó előírás 76,5 millió forint, 
melyre november végéig 71 millió forint 
érkezett. Emelés után 12-15 millió forint 
többletbevétellel számolhatunk. A nehéz 
körülmények között élő adózók esetében 
az adó részletekben történő megfizetését, 
mérséklését, indokolt esetben teljes törlését 
is engedélyezzük. Ebben az évben 47 méltá-
nyossági kérelemből 12 esetben részletfize-
tést, míg 35 esetben törlést engedélyeztünk 
320 ezer forint nagyságban. Mentesül az 
adó megfizetése alól a 65. életévüket be-

töltött tulajdonosok, és az egyedül élő 65. 
életévüket betöltött haszonélvezők köre a 
korhatár betöltését követő évtől.

Helyi iparűzési adó

A helyi iparűzési adó adóztatási feladata 
2010. január 1-jétől  törvényi változás miatt 
átkerült az APEH-hoz, majd 2010. június 
29. napjával visszakerült önkormányzati 
hatáskörbe. Az átadással, illetve a visszavé-
tellel kapcsolatos feladatok, és a mai napig 
felmerülő problémák megoldása nem kevés 
plusz terhet jelentett az adócsoport mun-
katársainak. A vállalkozások adóbevallá-
suk egyszerűbb teljesítése érdekében 2007. 
óta a város honlapjáról letölthető bevallási 
nyomtatványon tehetik meg bevallásaikat. 
Ez a nyomtatvány a megfelelő adatok be-
írása után ellenőrzött módon kiszámolja a 
fizetendő adó összegét. További korszerű-
sítés keretében uniós pályázat segítségével 
2009. évtől elektronikus adókötelezettség 
teljesítésére is van lehetőség. Ez a bevalláso-
kon kívül a bejelentkezési, adatmódosítási 
és a befizetésekről való rendelkezés elekt-
ronikus intézését teszi lehetővé. Jelenleg 
mindkét lehetőséggel élhetnek a vállalko-
zások, melyek segítségével egyszerűbben, 
gyorsabban és pontosabban tehetnek eleget 
adókötelezettségeiknek. 

A rendelet a törvényi változásokat tar-
talmazza, melynek értelmében 2011. évtől 
megszűnik a piaci és vásározó tevékenység 
utáni ideiglenes iparűzési adó fizetési köte-
lezettség, ugyanekkor újként belépnek azon 
távközlési cégek, amelyek telephellyel nem 
rendelkeznek az önkormányzat illetékessé-
gi területén. Ezek a cégek bevételeik arányá-
ban fizetik az iparűzési adót, így többletbe-
vételhez jutunk, ugyanakkor a telephellyel 
rendelkező távközlési cégekre is vonatkozik 
az új megosztási módszer, ezek kevesebb 
adót fognak Makóra fizetni. A változás az 
iparűzési adóbevételre előre nem kalkulál-
ható hatással lesz. Ebben az évben új – a 
törvényeknek mindenben megfelelő – sza-
bályozás szerint rendelkezhettek a vállalko-
zások az iparűzési adó befizetéseik 6 %-ának 
a támogatható szervezeték számára történő 
felajánlásáról. A rendelkező nyilatkozat be-
nyújtása után első alkalommal szeptember 
végén kerültek átutalásra az összegek. A 
feltételek teljesülése után azóta is folyama-
tosan kapják a támogatásokat a rendelkező 
nyilatkozatokban szereplő szervezetek. Ed-
dig 31 szervezet 14,5 millió forintot kapott 
az iparűzési adó bevételből. Helyi iparűzési 
adóban november végéig 513 millió forint 

bevétel érkezett. Az éves előíráshoz még 
30-40 millió forint hiányzik, ez az összeg 
év végéig behajtásra került. Néhány – fize-
tési nehézséggel küzdő – vállalkozás az adó 
részletekben történő megfizetését kérte. A 
likviditási problémákat elsősorban a 60–90 
napos fizetési határidők további csúszása 
jelenti 

Idegenforgalmi adó

Az idegenforgalmi adót a szálláshelyek 
üzemeltetői fizetik meg az önkormányzat 
felé, de a vendég fizeti meg a szolgáltatás 
árában. Az adó mértékének felső határa 
431.-Ft vendégéjszakánként. Makó város-
ban jelenleg 300.-Ft az adó mértéke. Az 
idegenforgalmi adóból év végéig várható 
bevétel 2 millió forint, mely 10-15%-kal el-
marad az előző évitől, melynek oka, hogy a 
panziókban elsősorban a Makón dolgozó 
vállalkozások alkalmazásában álló munka-
vállalók laknak, akik mentesek az idegen-
forgalmi adó alól. A jövő évben is minden 
beszedett idegenforgalmi adó 1 Ft-ja után 
további 1.-Ft állami támogatás igényelhető. 
Az így megképződött bevételt idegenfor-
galmi marketing célokra fordítja az önkor-
mányzat.

Gépjárműadó

A jövő évtől a gépjárművek adóztatásá-
ban egy lényeges változás következik be. Ez 
a változás a súlyos mozgáskorlátozottság 
miatti mentességeket érinti. Az orvosi szak-
vélemény alapján súlyos mozgáskorláto-
zottnak minősülő tulajdonos és üzemben-
tartó egy darab 100 kW teljesítményt el nem 
érő gépjárműve után maximum 13000.- Ft 
kedvezményben részesül. A gépjárművek 
adóztatása törvény alapján, az okmány-
irodai adatszolgáltatás alapján történik. A 
személygépjárművek teljesítmény és évjárat 
szerint, a tehergépjárművek és pótkocsik az 
önsúly és raksúly alapján adóznak. Az adó 
mértéke az egész ország területén egyfor-
ma. A gépjárműadóban 169,2 millió forint 
előírásra november végéig 177 millió forint 
bevétel érkezett. Ez a többlet az előző évi 
hátralék behajtásának eredménye.

Egyéb bevételek

Az önkormányzat bevételét képezi 
még a késedelmi pótlékra, szabálysérté-
si bírságra, adóbírságra és talajterhelési 
díjra megfizetett összesen 11 millió fo-
rint.
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Szalagtűző

A Szignum végzős gimnazistái diák-
életük fontos állomásához érkeztek de-
cember 8-án, szerdán. Az ünnepi szent-
misét és a 11. G osztály színpadi előadását 
követően feltűzték ruhájukra azt a szala-
got, amelyet egészen az érettségiig viselni 
fognak jelezve, hogy középiskolai tanul-
mányaik befejezése előtt állnak. 

A műsor kivitelezésében Szombathelyi 
Nóra és Lik Melinda pedagógusok segí-
tették a ballagtatók munkáját. A SZIG-
NUM 4 és 6 évfolyamos, nyelvi tagozatos 
osztályainak életébe legközelebb január 
11-én, kedden pillanthatnak be az érdek-
lődő tanulók és szülők. 

Idegennyelvi délelőtt

A Szignum hagyományos karácsony-
váró idegen nyelvi délelőttje december 
11-én, szombaton volt. A jó hangulatú 
alkalmon a SZIGNUM minden nyelvi 

csoportja egy, az ünnephez kötődő pro-
dukcióval lépett fel. Az iskola fő profiljá-
nak tekinthető idegen nyelvoktatás miatt 
nagy hangsúlyt fektet már óvodás kortól 
kezdve, az angol, francia és német tanítá-
sára, és három nyelvi lektor segítségével 
biztosítja az állandó idegen nyelvi környe-
zetet tanulói számára, egészen érettségiig. 
A diákok nem csak a tanítási órákon ed-
dig megszerzett tudásukról adtak számot, 
de dalokkal, mesékkel, történetekkel és 
játékkal, közelebb vittek mindenkit kará-
csony ünnepéhez.

Gimnáziumi Nyílt Nap 

A SZIGNUM NYÍLT NAPot tart GIM-
NÁZIUMI TAGOZATÁN január 11-én, 
kedden, melyre szeretettel várják a szülő-
ket, a 6. és 8. osztályos tanulókat és min-
den érdeklődőt! A nap során négy bemu-
tató óra megtekintésére nyílik lehetőség, 
reggel 8 órától. Ezt követi a tapasztalatok 
megosztása, a látottak értékelése, megbe-

szélése. Emellett az iskola életének min-
dennapjaiba, a foglalkozások, és szakkö-
rök munkájába lehet bepillantani. A nyílt 
nap programjaira leendő tanítványaikat 
és családjaikat, illetve jelenlegi tanulóik 
szüleit is hívják, várják! További infor-
mációk beszerezhetők a www.szignum.
hu oldalon is.

Felvételi előkészítő a JAG-ban

A József Attila Gimnázium a nyolc osz-
tályos képzésre jelentkező 4. évfolyamo-
soknak felvételi felkészítőt tart matemati-
kából és magyar nyelvből.

január 11-én kedden,•	
január 17-én hétfőn, mindkét al-•	
kalommal 1630-kor, amelyre min-
den érdeklődőt szeretettel várnak. 

Január 17-én 17 órától szülői értekezlet 
keretében tájékoztatót is tartunk. 

További információ az 62/ 510-932-es 
telefonszámon kérhető.

A résztvevők három táv közül választhatnak:
90 km, szintidő: 24 óra, szintkülönbség: 3 x 10 m. Útvonal: 

Szeged – Tápé – Algyő (a Tisza jobb parti töltésén) 47. sz. főút 
hídja – Nagyfa- Tisza-Maros szög – Vetyehát – Makó (a Ma-
ros jobb parti töltésén) – Melegedő Makón – 43. sz. főút hídja 

– Ferencszállás – Klárafalva – Deszk – Marostő – Újszeged (a 
Maros, majd a Tisza bal parti töltésén) – Bertalan híd – Szeged 
CÉL

Rajt: Szeged, Alsó-Tisza Vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi 
Igazgatóság (ATIKÖVIZIG) Termelési Központ, Szeged Irinyi 
János utca 1. Indítás: január 08-án (szombaton) reggel 7 óra 00 
perc és 8 óra 00 perc között, folyamatosan. 

Cél: ugyanott. 
Melegedő és étkezőhely Makón, a József Attila Gimnázium-

ban van. Makó, Csanád Vezér tér 6. Bejárat a József Attila utca 
felöl. A bejutást szalagozás segíti. Autóbusz pályaudvar a közel-
ben van. A 90 km-es túrán indulók közül azokat, akik a rész 

– szintidőn (15 óra) túl érkeznek a 60 km-es ellenőrző ponthoz, 
(Makói József Attila Gimnázium) a rendezőség nem engedi to-
vább a hátralévő távra.

60 km, szintidő: 15 óra, szintkülönbség:  2 x 10 m. Útvonal: 
Szeged – Tápé – Algyő (a Tisza jobb parti töltésén) 47. sz. főút 
hídja – Nagyfa- Tisza-Maros szög – Vetyehát – Makó (a Maros 
jobb parti töltésén)

Rajt: Szeged, ATIKÖVIZIG Termelési Központ, Szeged, Irinyi 
János utca 1.  Indítás: január 8-án (szombaton) reggel 7 óra 00 
perc és 8 óra 00 perc között, folyamatosan. 

Cél: Makó, József Attila Gimnázium, Csanád Vezér tér 6. Be-

járat a József Attila utca felöl van. Az egyéni felszerelést tartal-
mazó csomagokat a rendezők – kérésre – a szegedi rajtból a ma-
kói célba átszállítják. 

 30 km, szintidő: 6 óra, szintkülönbség: 10 m. Útvonal: Makó – 
43. sz. főút hídja – Ferencszállás – Klárafalva – Deszk – Marostő 

– Újszeged (a Maros, majd a Tisza balparti töltésén) – Bertalan 
híd – Szeged Cél

Rajt: Makói József Attila Gimnázium, Makó, Csanád Vezér 
tér 6.  Bejárat a József Attila utca felöl van. Indítás: január 8-án 
(szombaton) 11 óra 00 perc és 14 óra 00 perc között, folyamato-
san. Cél: Szeged, ATIKÖVIZIG Termelési Központ, Szeged, Iri-
nyi János utca 1. 

 A túrán indulók a rajtban rajtszámmal ellátott útvonal – váz-
latot és ellenőrző kartont kapnak. A túraútvonal betartása kö-
telező, az útvonalelhagyást kizárással büntetik. (ellenőrzőpon-
tok!) A résztvevők minden ellenőrző ponton meleg teát, majd 
váltakozva csokit, vagy gyümölcsöt kapnak. Szegeden a 90 és 30, 
Makón a 60 kilométert teljesítőket meleg étel várja. A „kilencve-
nesek” Makón a tea mellett hagymás zsíros kenyérrel pótolhatják 
elvesztett energiájukat. A 30 és 60 kilométeres túrák résztvevői-
nek Makóra, illetve Makóról történő utazása egyénileg történik. 
A túrákon mindenki saját felelősségére indul. A rendező szer-
vektől kártérítés semmilyen jogcímen nem igényelhető. Felhív-
juk a túrázók figyelmét a közlekedési szabályok betartására!  A 
nevezési lap e kiírás melléklete, vagy kérhető a mendeiarpad@
gmail.com drótposta címről. Elküldeni ugyanoda lehet, vagy 
levélben a rendező egyesület címére. A szállásigényt feltétlenül 
előre kell jelezni!.

VIII. „A híd túl messze van…” – gyalogos teljesítménytúra
Ezt a téli teljesítménytúrát a TÉRY TSZSE és a Csongrád megyei Természetbarát Szövetség közösen rendezi január 8-án. Csaknem 
mindenütt a Tisza és a Maros töltésein kell gyalogolni. Számítani kell téli fagyra, hóra, sárra és hideg időre is, de a szintkülönbség csak 
néhány méter. Túránkat közepesen nehéznek ítéli a kiíró.
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Pályázati felhívás
Makó Város Önkormányzata egyfordulós, nyílt pályázatot  
hirdet a tulajdonát képező, 5150/A/2 helyrajzi szám alatt 
nyilvántartott, természetben Makó, Kőrösi Csoma Sándor u. 
2. fsz. 2. szám alatti, 40 m2 alapterületű, 1 szoba, étkező + 
nappali, fürdőszoba + WC  helyiségekből álló, összkomfor-
tos komfortfokozatú lakás otthonházban lévő lakáshoz jutás 
útján, ezen belül garzonlakás jogcímen, bérlet útján történő 
hasznosítására.

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. január 17. 1. 
10 óra 

 A pályázat beadásának helye: Polgármesteri Hivatal 2. 
Vagyongazdálkodási és Beszerzési Iroda (Makó, Szé-
chenyi tér 22. szárnyépület II. emelet 206. szoba)
 Fiatalok garzonházában levő önkormányzati bérla-3. 
kások bérbeadása esetén a lakás lakbérének havi mér-
téke a lakás alapterülete és komfortfokozata alapján 
összkomfortos komfortfokozatú lakás esetén: 140,-Ft/
m2 , 
 
tehát 40 m2 x 140,-Ft = 5.600,-Ft/hó 

A pályázati anyag átvehető és részletes felvilágosítás 4. 
a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási és Be-
szerzési Iroda Makó, Széchenyi tér 22. szárnyépület 
II. emelet 206. szobájában. Név: Olasz Éva Tel.: (62) 
511-800/200 
 
Pályázni csak pályázati anyag birtokában lehet, 
amely tartalmazza a kiírás részletes feltételeit, az in-
gatlan legfontosabb jellemzőit, a pályázati adatlapot 
illetve a lakásbérleti szerződés tervezetet. 

 Pályázatban való részvétel feltétele: a lakás megtekin-5. 
tése, melynek időpontját a pályázati anyag átvételekor 
közli a Vagyongazdálkodási és Beszerzési Iroda a 
pályázóval. 

Vagány, aki nem vesz téli gumit?
A hó, a jég, a csúszós utak már tartósan velünk maradnak, ezért 
nem lehet eléggé hangsúlyozni, mennyire fontos az évszaknak 
megfelelő, azaz a téli gumi használata. A megnövekedett csú-
szásveszély a legtapasztaltabb vezetőket is nehéz helyzetbe hoz-
hatja, ezért nem érdemes a téli garnitúrán spórolni. 

A tél beköszöntével hónapokra búcsút mondhatunk a száraz 
utaknak, helyüket a havas, latyakos, csúszós aszfalt veszi át. Hi-
ába vagyunk elővigyázatosak, biztosak a képességeinkben, elő-
fordulhat, hogy mindennek ellenére balesetet szenvedünk vagy 
okozunk. A közlekedés soktényezős rendszer, amelyben a külső 
körülmények jelentőségét nem lehet túlbecsülni.

 A téli útviszonyok megnehezítik az autóvezetést, és jelentősen 
fokozzák a balesetek kockázatát. Egy 50 km-el haladó gépjármű 
optimális féktávolsága száraz úton kb. 8 méter. Vizes úton ez a 
féktávolság már 16 méterre nő, havas úton 32 méter, jeges, csú-
szós úton ez az érték már nyolcszoros: 64 méter lehet. Még na-
gyobb a baj, ha autónkat nem szereltük fel az időszaknak megfe-
lelő, a biztonságos vezetéshez szükséges tartozékokkal, például 
téli abroncsokkal.

Elkerülni ugyan nem tudjuk a téli időszak okozta kiszámítha-
tatlan útviszonyokat, de felkészülhetünk. A nyári gumikat egé-
szen más körülményekre tervezték, ezért érdemes őket helyet-
tesíteni a jelenlegi évszaknak megfelelő abroncsokkal. Bár a téli 
gumik beszerzése jelentős költséggel jár, a saját és utastársaink, 
valamint akár a gyalogosok élete is függhet tőle. A csúszásve-
szély valós és sajnos minden évben találkozni olyan autótulaj-
donossal, aki utólag bánja, hogy nem cserélte le az abroncsokat. 
Pedig a téli gumi használatával és megfontolt, türelmes vezetés-
sel nagyon sokat tehetünk a balesetek elkerüléséért.

A téli gumi anyagát és mintázatát a hideg, csúszós útfelület-
nek megfelelően alakították ki. Mély, sűrűn elhelyezkedő bordái 
biztosítják a hideg évszaknál megszokott csapadék elvezetését, 
valamint a kapaszkodást havon, jégen. Nemcsak a csúszós utak, 
hanem a csökkenő hőmérséklet miatt is fontos, hogy a nyáron 
használt abroncsokat lecseréljük. A 7°C alatti hőmérsékleten a 
megfelelő tapadáshoz szükséges körülmények már nem bizto-
sítottak, a nyári abroncs anyaga túl keménnyé, rideggé válik. és 
csökken a gumik teljesítőképessége. Téli külföldi utazás terve-
zésekor érdemes előre tájékozódni, hiszen például Ausztriában 
kötelező a téli gumi használata november 1-jétől egészen április 
15-ig.

 Mindezt pályázati, úgynevezett TIOP-
támogatásból, ráadásul úgy, hogy az ön-
kormányzatnak önerőt sem kellett hozzá 
biztosítani. Összesen 144 asztali multi-
médiás személyi számítógép és monitor 
érkezett az iskolába, 21 érintésérzékeny, 
nagyméretű interaktív tábla a hozzá szer-
vesen kapcsolódó közelvetítős projektor-

ral, valamint kaptak 21 modern multimé-
diás notebookot, egy hálózati kiszolgálót 
a rajta futó szoftvercsomaggal, valamint 
négy, 30 kézi egységes interaktív táblá-
hoz csatlakozó szavazó-feleltető szettet. 
Az ezek szállítására, beüzemelésére és a 
betanításra kiírt közbeszerzés nyertese a 
TG Computer Bt. lett.

A városvezető és az iskolaigazgató kö-
zösen, működés közben egy anyanyel-
vi, egy matematika és egy idegennyelvi 
órán szemlélték meg az eszközöket a 
szeptemberben átadott, uniós segítséggel 
fejlesztett Kálvin-iskolaépületben, amely 
mára teljesen elkészült, sőt, karácsonyi 
hangulatban várta a diákokat. Almási 
Pál a sajtótájékoztatón elmondta, ez a pá-
lyázat összefüggött az épületfejlesztéssel, 
azonban az iskola nem áll meg, további 
humánerőforrás-béli és infrastrukturá-
lis fejlesztéseket tervez annak érdekében, 
hogy mindig megfeleljen a kihívásoknak.

Töretlen fejlesztési lendület az iskolánkban
Összesen 53,6 millió forint értékben szerezhetett be oktatást segítő informatikai eszközö-
ket a Makói Általános Iskola – mondta el decemberi sajtótájékoztatóján az intézmény 
vezetője, Almási Pál és Buzás Péter polgármester.
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Makói Hírek – kiadja: Makó Város ÖnkorMányzata

Felelõs kiadó:

Makó Város ÖnkorMányzata

szerkesztõség: 6900 Makó, szécHenyi tér 22., teleFon: 62/511-800
ingyenes zöld szám: 06-80/820-039

Felelõs szerkesztõ: dr. Bánfi Margit jegyzõ

issn: 1788-9111
nyomás: makói nyomda

kézbesíti: makó Város önkormányzata

www.mako.hu inFo@mako.hu

GYóGYSZERTÁRI ÜGYELET

A GDF Suez (Dégáz) ZRt. szerdán 16–20, 
pénteken 8–15 óra között tart cégképviseletet 
a régi Városházán (Széchenyi tér 6., a Föld-
hivatal épülete). EDF Démász ZRt. szerdán 
12–20, csütörtökön 8–12 óra között ügyfelez 
a Liget utcai telephelyén. Invitel ZRt. minden 
hónap második péntekjén tart cégképviseleti 
alkalmat a makói ESC Kft.-nél (Makó, Csanád 
vezér tér 4.). T-Home minden munkanap és 
szombaton nyitvatartási időben fogad a Sze-
gedi u. 10–14. szám alatt (tel: 213-055). Makó-
Térségi Víziközmű Kft. ügyfélfogadása: hét-
fő, kedd, szerda: 8–15 óráig, csütörtök: 8–20 
óráig a Tinódi u. 8/a. szám alatt. A Lonovics 
sgt. 24. szám alatt közműnyilatkozat, szakvé-
lemény, hozzájárulások kiadása pénteken 8–12 
óra között. Szippantás megrendelése a 213-925 
telefonszámon 0–24 óráig. Makói Kommu-
nális Nonprofit Kft. Távhőszolgáltatási Iro-
da Makó, Széchenyi tér 7. II/5. ügyfélfogadási 
idő: hétfő, kedd: 7–15, szerda: 8–20, csütörtök: 
7–14, péntek: 7–12 óra. Ügyelet: 212-928 (ka-
zánház). A DIGI TV számára a megrendelés-
sel, üzemeltetéssel kapcsolatos kérdéseiket, ké-
réseiket személyesen is elmondhatják Makón, 
a Csanád vezér tér 17. szám alatt. Ügyfélfoga-
dási idő: hétfő, szerda, péntek: 9–16:30, kedd, 
csütörtök: 9–18 óra. Telefon: 06-70-312-7739.

Felnőtt: hétköznap 16–8 óráig; szombat, vasár- 
és ünnepnap: 8–8 óráig a Vorhand rabbi tér 3. szám 
alatt (tel: 433-104). Gyermek: hétköznap 14–16 óráig 
a Rendelőintézet rendelőjében 16–8 óráig a gyerek-
osztályon, szombat, vasár- és ünnepnap 8–16 óráig a 
Kórház u. 2. szám alatti gyermekorvosi rendelőben, 
16–8 óráig a Kórház gyermekosztályán (tel: 511-151). 

CÉGKÉPVISELETEK MAKóN

Az ügyeleti szolgálatot adó gyógyszertárak 
sorrendje a következő: január 9-ig Pingvin 
Patika (Deák F. u. 4.), január 10–16. között 
Apaffy Gyógyszertár (Széchenyi tér 25.). 
Az ügyeleti szolgálat hétfőtől péntekig 20–22 
óra között, ünnepnapon 7:30-tól 20 óráig tart. 
Szombaton 13–20, vasárnap 9–19 óra között 
van ügyelet. 
Szombaton és vasárnap az úgynevezett ké-
szenlét ideje alatt (éjszaka) indokolt esetben a 
+36-30-276-0085-ös számon lehet gyógyszert 
kérni. 
Szombat délelőtt nyitva van: Apaffy, Arany 
Kereszt, Kígyó, Maros és Muskátli patikák. Az 
ügyeleti időben az ügyeletet adó patikákat cél-
szerű és ajánlott felkeresni.

ORVOSI ÜGYELET

ANYAKÖNYVI HÍREK

Felolvasóest

A Dr. Kecskeméti Ármin Egyesü-
let és József Attila Városi Könyvtár 
hív, vár minden érdeklődőt követ-
kező eseményére, Turi Tímea író, 
újságíró január 14-én, este 6 órakor 
Makón, a városi könyvtárban re-
gényéből és novelláiból olvas fel. A 
szerzővel Gilinger Katalin beszél-
get.

LEADER Hírek – Új év, új remények

A Maros-völgyi LEADER Egyesület tisz-
telettel köszönti a kistérségi pályázókat, 
akik a fejlesztés mellett tették le voksukat az 
elmúlt években – legyenek ők önkormány-
zatok, civil szervezetek vagy vállalkozások. 
A fejlesztés mindig komoly megfontolást 
igényel, és bátorságra, hitre van szükség a 
meglépéséhez. Tudni kell azt, hogy feltét-
lenül bízunk abban a projektben, amelyre 
áldozunk, hiszen csak így lesz sikeres.

Az újév beköszöntével az Egyesület mun-
katársai olyan reményeket táplálnak, hogy a 
pályázói kedv nem száll el, és abban bíznak, 
hogy továbbra is sokan nyújtanak be kérel-
meket majd hozzánk ebben az évben is. To-
vábbra is széles körű támogatások várhatók 
a vidékfejlesztésben, mindhárom, fentebb 
felsorolt szervezetfajta kap majd lehetőséget. 
Arra kérjük a kistérségi szereplőket, hogy 
továbbra se veszítsék el hitüket abban, hogy 
a fejlődés lehetséges, hiszen ez a motorja a 
gazdaságnak, a gazdálkodásnak. Ez nem 
opció, hanem szükség. Ezekkel a gondola-
tokkal kívánunk boldog, sikerekben és tá-
mogatásokban gazdag évet 2011-re!

Az első makói, 
térségi újszülöttek 
köszöntése
Hagyomány Makón, hogy a város 
nevében évről évre köszöntjük Makó 
első, illetve a térség első, Makón szü-
letett újszülöttjét. A babák 100–100 
ezer forintot, emléklapot, illetve 
személyes ajándékot kapnak Makó 
város polgármesterétől, a többcélú 
társulástól, illetve az adott térségi 
település első emberétől.

Ebben az esztendőben Bajusz 
Anna Hanna az első makói baba, 
aki január elsején 2 óra 35 perckor 
született. Súlya: 3650 gramm, anyja 
neve: Tóth Katalin (szül: Guzy Ka-
talin).  A makói kistérség első újszü-
löttje pitvarosi: Tóth Panka, szüle-
tett: Makó, 2011. január 3-án 9 óra 3 
perckor. Súlya: 3180 gramm.

Internetről a könyvtárban
A József Attila Városi Könyvtár ismét 

internet-tanfolyamokat szervez 2011 első 
félévében. Lesznek kezdő és haladó tanfo-
lyamok is. Bővebb felvilágosítást lehet kérni, 
illetve jelentkezés személyesen a könyvtár 
nyitvatartási idejében lehetséges.

A vízművel nyertek
Köszönet illeti azokat, akik rászán-

ták idejüket és kitöltötték a kiküldött 
ügyfél elégedettségi kérdőívet. A kérdő-
ívek sorsolása a Makói Városi Televízió 
december 17-ei Társalgó műsorában 

megtörtént. A nyertes szelvények 
és díjak: 1. díj 50 ezer forint értékű 
öntözőrendszer vásárlási utalvány 

011417, 2. díj 30 ezer forint értékű „víz-
utalvány” 016870, a 3. díj szódagép 20 
ezer forint értékben 013461. 

A nyereményeket 2011. március 31-
ig lehet átvenni Makón, Tinódi u. 8/A 
szám alatt.

Munkalehetőség

A Makó és Térsége Szennyvízcsatornázási 
Társulás pályázatot hirdet pénzügyi asz-
szisztensi munkakör betöltésére. Részletek 
a www.mako.hu weboldalon. A pályázatok 
benyújtásának határideje  január 14.


