
 
Tárgy: Képviselői indítvány 
 
Tisztelt Polgármester Asszony! 
Tisztelt Képviselő Testület! 
 
Alulírott, Botlik Anita önálló képviselői indítványt terjesztek be az Aradi utcai sportkomplexum 
átnevezésének érdekében.  
 
2019.november 27-én a Csongrád Megyei Kormányhivatal CS/B01/6116-1/2019.sz. törvényességi 
felhívásának eleget téve a képviselő testület az Erdei Ferenc tér közterület elnevezését 
megváltoztatta Aradi térre. Ennek folyományaként szükségessé válik az Aradi utcán található 
sportpálya nevének aktualizálása is. Mindezek értelmében javaslom a hivatalosan “Erdei Ferenc téri 
Sporttelep”-ként nyilvántartott létesítményt “Makó Aréna” elnevezésre változtatni, a rajta lévő 
sportkomplexum korszerű, a mai igényeknek, előírásoknak maximálisan megfelelő 
épületegyüttesének érdemeire tekintettel.  
2017-ben az “Erdei Ferenc téri Sporttelep”  a nagy volumenű infrastrukturális fejlesztésnek 
köszönhetően teljesen új öltöző- és lelátóépületet kapott 8 öltözővel, vizesblokkokkal, 2 játékvezető 
és 3 edzőteremmel, sportorvosi, rehabilitációs szobával, konditeremmel, büfével, szertárral és 
mosodával, 400 férőhelyes fedett lelátóval, klubszobával és társalgóval, konyhával, irodákkal 
ellátva a 21.század igényeinek megfelelően szolgálja ki a klub különböző korosztályú csapatait 
(több százan sportolnak itt nap, mint nap rendszeresen). A sportkomplexum területén található két 
élő- és egy műfüves pálya. Hamarosan átadásra kerül az új, korszerű  parkoló is, amely 
személygépjárműveknek, autóbuszoknak, kerékpároknak biztosít majd  parkolási lehetőséget. 
Továbbá a klub fejlesztési terveiben szerepel még többek között a füves pályák villanyvilágításának 
fejlesztése és a pályák további korszerűsítése. 
Mint ismeretes, idén tavasszal a Makó FC labdarúgócsapata óriási fölénnyel megnyerte a megyei 
I.osztályú bajnokságot, így most ősszel már az NB III-ban szerepel, méghozzá újoncként nagyszerű 
eredményeket, győzelmeket elérve az erős mezőnyben jelenleg a 7.forduló után vezeti is a tabellát. 
A sportszerető emberek örömére az ország különböző pontjairól utaznak városunkba neves 
sportklubok labdarúgócsapatai, mint például az FTC, Honvéd, Vác, MTK, stb és a sikereknek 
köszönhetően hétről hétre egyre több néző szurkolhat csapatunknak. Éppen ezért bízom benne, 
hogy a “Makó Aréna” elnevezésű sportkomplexum országosan is népszerűsíti városunkat és még 
jobban növelheti annak ismertségét. 
 
Kérem Polgármester Asszonyt és a Képviselő Testületet, hogy támogassák javaslatom elfogadását. 
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