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Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

2019. január 16-i, rendkívüli, nyílt ülésének napirendi pontjai 

 

 

Nyílt ülés: 

 

1./ Döntés a Susán KFT által benyújtott bérfejlesztési támogatás kérelméről (1 db 

határozati javaslat A-B változat + törvényességi észrevétel) 

Az anyagot készítette a Jogi Iroda Jogi Csoportja, előterjeszti: Dr. Keresztury Monika 

irodavezető asszony 

 

 

Egyebek: 

 

2./ 100 %-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok vezető 

tisztségviselőinek szóló utasítás a rendkívüli munkaidő elrendelésével kapcsolatosan (1 

db határozati javaslat) 

Az anyagot készítette Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr 

 

 

 

HATÁROZATOK FELSOROLÁSA 

 

 

 

1/2019. (I.16.) határozat A 2019. január 16-i rendkívüli közgyűlés napirendjének 

elfogadása 

 

2/2019. (I.16.) határozat Hegedűs Zoltán képviselő úr módosító indítványa a „100 

%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági 

társaságok vezető tisztségviselőinek szóló utasítás a 

rendkívüli munkaidő elrendelésével kapcsolatosan” 

tárgyú előterjesztéshez 
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Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr: Köszöntök mindenkit. Hódmezővásárhely Megyei 

Jogú Város közgyűlésének 2019. január 16-i rendkívüli közgyűlését megnyitom. 

Megállapítom, hogy a megválasztott 14 települési képviselő közül 11 fő jelen van, három 

pedig bejelentette távolmaradását.  

 

Szeretnék javaslatot tenni a napirendi pontokra. 

 

Nyílt ülésen: 

 

Első napirendi pont. Döntés a Susán Kft. által benyújtott bérfejlesztési támogatás kérelméről. 

Ez az a téma, ami miatt a mai rendkívüli közgyűlést is összehívtuk a kormányhivatalnak a 

kérésére.  

 

Egyebekben egy napirendi pont. 100 %-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági 

társaságok vezető tisztségviselőinek szóló utasítás a rendkívüli munkaidő elrendelésével 

kapcsolatosan.  

 

És zárt ülésre van egy darab napirendi pontunk. Döntés bérfejlesztési támogatásokról. 

 

Kérem, hogy az előterjesztett napirendi pontokkal kapcsolatosan kérdés, észrevétel van-e? 

Nincs. Akkor, amennyiben egyetértenek, kérem, aki megszavazza a napirendi pontokat, 

emelje fel a kezét! Egyhangú, tehát, elfogadtuk a napirendet. 

 

Szavazás: 

 

  12 igen (A szavazásban 12 képviselő vett részt) 

 

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

1/2019. (I.16.) határozata 

Tárgy: A 2019. január 16-i rendkívüli közgyűlés napirendjének elfogadása 

 

H A T Á R O Z A T 

 

1. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2019. január 16-i, rendkívüli 

közgyűlés napirendjét 1 fő, 1 egyebek, és 1 zárt ülésre előterjesztett napirenddel, az 

alábbiak szerint fogadta el. 

 

Napirend: 

1./ Döntés a Susán KFT által benyújtott bérfejlesztési támogatás kérelméről 

 

Egyebek: 

2./ 100 %-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek 

szóló utasítás a rendkívüli munkaidő elrendelésével kapcsolatosan  
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Zárt ülés: 

1./ Döntés bérfejlesztési támogatásokról  

 

A határozatot megkapja: 

1./ Tisztségviselők H.  

2./ SzMSz szerintiek H. 

3./ Irattár 

 

 

1./ Napirend 

 

Döntés a Susán KFT által benyújtott bérfejlesztési támogatás kérelméről (1 db 

határozati javaslat A-B változat + törvényességi észrevétel) 

Az anyagot készítette a Jogi Iroda Jogi Csoportja, előterjeszti:  

Dr. Keresztury Monika irodavezető asszony 

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr: Úgyhogy rendkívüli közgyűlés révén rögtön rá is 

térünk az első napirendi pontra. Döntés a Susán KFT által benyújtott bérfejlesztési támogatás 

kérelméről. Egy darab határozati javaslatunk van „A” és „B” változattal és egy törvényességi 

észrevétel. Felkérem Dr. Tatár Zoltán aljegyző urat, hogy ismertesse a javaslatot. 

 

Dr. Tatár Zoltán aljegyző úr: Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Az előterjesztés 

két alkalommal szerepelt már a közgyűlés előtt. A bizottságok 2018. szeptemberi rendes 

közgyűlés előtt véleményezték a javaslatot, akkor egyhangúlag támogatta valamennyi 

bizottság.  

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr: Köszönöm szépen. Ezzel kapcsolatosan kérdés, 

észrevétel? Nincsen. Jó. akkor a határozati javaslatot kérem, hogy….. akkor felkérem Dr. 

Tatár Zoltán aljegyző urat, hogy ismertesse magát a javaslatot, mielőtt megszavazzuk.  

 

Dr. Tatár Zoltán aljegyző úr: Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Tehát, a Susán 

KFT. nyújtott be bérfejlesztési támogatási iránti kérelmet a vonatkozó 4/2018-as számú 

önkormányzati rendelet alapján. A határozati javaslat szerint három fő béremelésének 

megvalósításához összesen 70.000,- forint összegben nyújtana az önkormányzat a hivatkozott 

rendelet szerint támogatást a kérelmező számára. 

 

Köszönöm. 

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr: Jó. Felkérem Dr. Kis Andrea alpolgármester 

asszonyt, hogy nem, jó, akkor elnézést, félreértés volt, nem kíván ehhez hozzászólni. Akkor 

én csak előzetesen annyit mondok, hogy tehát, ezt korábban megtárgyalta a közgyűlés, de 

mivel itt egy külön indoklás nélküli elutasítás történt, ezért fordult Havránek Ferenc úr a 

kormányhivatalhoz. Panasszal élt és a kormányhivatal kérte, hogy a közgyűlés ezt tárgyalja 

meg és indokolja, nyilván, amennyiben valamilyen okból mégis elutasítaná.  
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Kérem, hogy aki támogatja a határozati javaslatot, az emelje föl a kezét! Bocsánat, az „A” 

változatot. Tehát, aki támogatja az „A” változatot, az emelje föl a kezét! Öt igen. 

 

Szavazás: 

 

  5 igen (A szavazásban 5 képviselő vett részt) 

 

 

Aki ezek szerint nyilván a „B” változatot támogatja, az emelje fel a kezét! Így megfelel? 

Nem? Rendben, aki az ’A’ változatnál nemmel szavazott, az emelje fel a kezét! Nincs nem 

szavazat. Aki tartózkodott, emelje fel a kezét! Hét tartózkodással nem fogadtuk el az „A” 

változatot. 

 

Szavazás: 

 

  7 tartózkodás (A szavazásban 7 képviselő vett részt) 

 

 

És akkor a „B” változatot aki támogatja, emelje fel a kezét! Nincs szavazat. 

 

Aki a „B” változatot nem támogatja, emelje föl a kezét! Öt nem. 

 

Szavazás: 

 

  5 nem (A szavazásban 5 képviselő vett részt) 

 

Jó. És aki tartózkodott, emelje fel a kezét! Hét tartózkodás. 

 

Szavazás: 

 

  7 tartózkodás (A szavazásban 7 képviselő vett részt) 

 

 

A szavazati arányra tekintettel a közgyűlés nem hozott határozatot. 

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr: Jó. Tehát, nincs határozat, esetleg kérhetünk-e egy 

indoklást frakcióvezető úrtól? 

 

Hegedűs Zoltán képviselő úr:  

 

Képviselő úr válasza nem volt hallható.  
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Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr: Hát, csak szeretnénk érdeklődni, hogy mi az 

akadálya ennek, hogy valamilyen döntést hozzunk ebben a kérdésben. Esetleg mikrofonba 

képviselő úr?  

 

Fekete Ferenc képviselő úr: Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A képviselő-

testület tagjainak nem kötelessége indokolni a döntését. Köszönöm szépen. 

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr: Köszönöm szépen.  

 

 

2./ Napirend 

 

100 %-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek 

szóló utasítás a rendkívüli munkaidő elrendelésével kapcsolatosan  

(1 db határozati javaslat) 

Az anyagot készítette Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr 

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr: Második napirendi pontunk. 100 –os önkormányzati 

tulajdonban álló gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek szóló utasítás a rendkívüli 

munkaidő elrendelésével kapcsolatosan. Felkérem Dr. Tatár Zoltán aljegyző urat, hogy 

ismertesse a határozati javaslatot! 

 

Dr. Tatár Zoltán aljegyző úr: Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Mint az 

meglehetős publicitást nyert, a Munkatörvénykönyvének a módosítását indítványozta az 

országgyűlés felé Kósa Lajos és Szatmáry Kristóf országgyűlési képviselő a 2018. évi őszi 

ülésszakon. A közvélemény előtt rabszolga törvényként ismert előterjesztést, törvény 

javaslatot az országgyűlés a 2018 december 12. napján tartott ülésén vitatott körülmények 

között megszavazta. A törvényt 2018. évi CXVI-os törvényként 2019. január 01. napján 

hatályba lépett, a köztársasági elnök kihirdette. A módosítás értelmében a korábbi 250 óráról 

400 órára növekedett az egy évben elrendelhető túlóra mértéke. A korábbi egy évről három 

évre növekedett a munkaidő keret maximális időtartama, valamint 12 hónap átlagában heti 48 

órára emelhető a rendes munkaidő maximális mértéke.  

 

A törvény hatálybalépése után mindezekből az következik, hogy a dolgozók jelentős részét a 

munkaadók szinte tetszésük szerint kötelezhetik a jövőben túlmunkára.  

 

A munkaidő keret három évre való emelése pedig azzal jár majd, hogy a munkavállalóknak 

ennyi idő áll a rendelkezésükre a túlórák elszámolására, illetve a túlórákért cserébe szabadnap 

biztosítására.  

 

A törvényjavaslat elfogadása ellen hevesen tiltakoztak és jelenleg is tiltakoznak a több 

szakszervezet is.  
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A Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény HARMADIK KÖNYV 112 § (3) 

értelmében az egyszemélyes gazdasági társaságnál az egyedüli tag az ügyvezetésnek utasítást 

adhat, amelyet a vezető tisztségviselő köteles végrehajtani.  

 

Fenti jogszabályi rendelkezés alapján a tisztelt közgyűlésnek lehetősége van arra, hogy a 

munkavállalók érdekeinek szem előtt tartásával utasítsa a  cégek vezetőit, hogy az 

önkormányzati cégek ne éljenek a 2019. január 01. napjától hatályos Munkatörvénykönyve 

módosításában foglaltakkal. Így a törvény szerint 250 óra, kollektív szerződés esetén 300 óra 

rendkívüli, munkaidőn felül elrendelhető túlmunka lehetőségével, illetve a 3 éves munkaidő 

keret alkalmazásával.  

 

A fentieknek megfelelően polgármester úr indítványozta a közgyűlésnek, hogy az 

önkormányzat 100 % tulajdonában álló gazdasági társaságok vezető tisztségviselői a hatályos 

törvény szerinti rendkívüli munkaidőn felül, tisztségviselői a hatályos törvény szerint 

rendkívüli munkaidőn felül ne kössenek a túlmunka elrendelésére irányuló megállapodást, 

valamint 12 hónapnál hosszabb munkaidő keretet ne alkalmazzanak. A mellékelt határozati 

javaslat a következőképpen szól: 

 

„Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Dr. Márki-Zay Péter 

polgármester „100 %-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok vezető 

tisztségviselőinek szóló utasítás a rendkívüli munkaidő elrendelésével kapcsolatosan” tárgyú 

előterjesztését, és a következő határozatot hozta: 

 

A Közgyűlés, mint a tulajdonosi jogok egyedüli gyakorlója a Polgári Törvénykönyvről szóló 

2013. évi V. törvény 3-as könyv 112. § (3) bekezdése alapján utasítja a Hódmezővásárhely 

Megyei Jogú Város Önkormányzatának 100 %-os tulajdonában álló gazdasági társaságainak 

vezető tisztségviselőit, hogy a rendkívüli munkaidőre vonatkozó szabályok alkalmazása során 

a naptári évenként 250 óra, kollektív szerződés esetén az évi 300 óra rendkívüli munkaidőt ne 

lépjék túl önként vállalt túlmunka megnevezéssel sem, valamint 12 hónapnál hosszabb 

munkaidőkeretet ne alkalmazzanak.” 

 

Köszönöm szépen a figyelmet. 

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr: Köszönöm szépen. Ezzel kapcsolatos kérdés, 

hozzászólás? Fekete Ferenc képviselő úr. 

 

Fekete Ferenc képviselő úr: Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Én egy kérdést 

szeretnék feltenni. Azt szeretném megkérdezni, hogy Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város 

Önkormányzata a 100 %-os tulajdonú cégeknél hány embert érint ez a törvény jelen 

pillanatban?  

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr: Valamennyi dolgozót. 

 

Fekete Ferenc képviselő úr: De létszám, meg tudná nagyságrendileg meghatározni? 
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Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr: Itt ez a határozat arról szól, hogy ne is érintse őket.  

 

Fekete Ferenc képviselő úr: Polgármester Úr! Szeretnék….. 

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr: Több száz emberről beszélünk.  

 

Fekete Ferenc képviselő úr: Több száz emberről és azt is meg szeretném kérdezni, hogy az 

elmúlt évben ezeknél a gazdasági társaságoknál ezek az emberek mennyi túlórát végeztek?  

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr: Nem léphették túl a 250 órát, hiszen itt nálunk ugye 

nincsen 300 órában lehetőséget adó kollektív szerződés tudomásom szerint. Tehát, a mi 

javaslatunk arról szól, hogy itt a 400 órát ne…….. 

 

Fekete Ferenc képviselő úr: Polgármester Úr! Értjük a javaslatot. Én azt szeretném 

megkérdezni, hogy a 100 %-os tulajdonú cégekben hány embert érint? Ezekben a cégekben az 

emberek a tavalyi évben a tavalyi naptári évben hány óra túlórát végeztek? Mennyiben érinti 

és módosító indítvánnyal szeretnék élni.  

 

Abban az esetben tudjuk támogatni a törvényt, hogy hívjuk meg ezeket a dolgozókat, 

csináljunk egy fórumot, kérdezzük meg a dolgozókat a demokrácia jegyében, hogy őnekik mi 

a véleményük erről a törvényről? Ha ennek a birtokában vagyunk, szerintem akkor tudunk 

dönteni.  

 

Módosító indítvánnyal szeretnék élni, addig vegyük le napirendről, ameddig az embereket 

nem kérdezzük meg.  

 

Köszönöm szépen. 

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr: Jó. Olyan légkört teremtettek Önök ebben az 

országban és különösen ebben a városban, hogy erősen kétlem, hogy nagyszámú dolgozó 

kiállna és tiltakozna ez ellen. Én viszont azt kérem Önöktől, hogy Önök hallgassanak Lázár 

Jánosra, aki saját maga, bár sajnálatos módon megszavazta vita nélkül ezt a túlórát 

elrendelhetővé tevő úgynevezett rabszolga törvényt, de utána ezt maga is vitatottnak és 

vitathatónak nevezte. Tehát, mind az elfogadás módját, mind a tartalmát Lázár János maga is 

kifogásolta. Én azt szeretném kérni, hogy ennek a jegyében legalább itt Hódmezővásárhelyen 

Önök Lázár János legközvetlenebb munkatársai fogadják el azt, hogy ne alkalmazzuk ezt a 

túlóra törvényt.  

 

Hegedűs Zoltán frakcióvezető úr! 

 

Hegedűs Zoltán képviselő úr: Látja, az a legnagyobb probléma, hogy országos politikát 

hozott megint Vásárhelyre. Országos politikával foglalkozik. Én értem, hiszen pártot alapított, 

miniszterelnöki babárokra tör, de sokkal jobb lenne nekünk, vásárhelyieknek, hogyha végre 
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Vásárhellyel foglalkozna. Azzal foglalkozna, hogy végre mikor épül meg a könyvtár, mikor 

épül meg a gimnázium, vagy mikor készül el a kerékpárút a külterületen, de erre az 

előterjesztésre visszatérve, én azt gondolom, akkor demokratikus, akkor vagyunk demokraták, 

ha megkérdezzük azokat, akiket érint ez a dolog. Hívjuk össze az embereket, hívjuk össze a 

cégeknek a munkavállalóit ide, ebbe a terembe. Kérdezzük meg tőlük, akarják, hogy 

fölemelkedhessen, legyen 400 órát, lehessen többet túlórázni, vagy nem akarják? És, ahogy 

ők döntenek, döntsünk mi úgy. Ne döntsünk a fejük fölött. Döntsünk úgy, ahogy az emberek 

akarják.  

 

Ez egy önkéntes túlóra attól függetlenül, hogy Önök másnak nevezik, ez a törvény önkéntes 

túlóráról szól. Ha önkéntes, kérdezzük meg az embereket. Lehet, nem tudom, lehet, hogy 

szeretnének többet keresni. Lehet, hogy hajlandóak ezért többet dolgozni. Az is lehet, hogy 

nem, de mi itt ne vegyük a bátorságot, hogy helyettük döntsünk, hallgassuk meg őket. Én azt 

javaslom, egyetértve Fekete Ferenccel, hívjuk össze az embereket, kérdezzük meg, és utána 

térjünk rá vissza és döntsünk úgy, ahogy ők szeretnék. 

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr: Köszönöm szépen frakcióvezető úr. Én azt 

gondolom, hogy egyrészt a dolgozók sajnálatos módon az előző években hozzászoktak a 

nyomásgyakorláshoz az Önök részéről. Itt, ebben a városban, ahol erős nyomásnak voltak 

kitéve, adott esetben még annak is, hogy melyik bankban intézhetik a pénzügyeiket. Ahol 

aláírásokat gyűjtöttek ebben az épületben politikai céllal, ahol kötelező önkéntes 

felajánlásokat gyűjtöttek, bár jótékony célra. Ahol ilyen nyomásgyakorlás volt, ebben a 

városban esélytelen az, hogy azok a dolgozók, akik maguk nem akarnak 400 óra túlmunkát, 

nem akarnak hatnapos munkahetet, mert ez a törvény arról szól, 48 óra munka egy héten. 

Visszahozni a heti hatnapos munkahetet. Nem akarják a dolgozók, tiltakoztak ellene. 

Felvonulás volt, tüntetés volt, ez vásárhelyi ügy, nemcsak országos ügy.  

Ez a vásárhelyi embereket ugyanúgy érinti, mint az ország minden településén dolgozó 

embereket. Tehát, ebben a városban, ahol Önök ezt a nyomásgyakorlást használták, itt nem 

fognak merni fölszólalni saját magukért, nekünk kell fölszólalni az ő érdekükben, nekünk kell 

megvédenünk a város dolgozóit. Úgyhogy tessék bátran követni Lázár János iránymutatását 

és tessék megszavazni azt, hogy az önkormányzat cégeinél nem fogjuk alkalmazni a heti 

hatnapos túlórát. 

 

Hegedűs Zoltán képviselő úr. 

 

Hegedűs Zoltán képviselő úr: Én csak azt tudom mondani, hallgassuk meg az embereket. Az 

emberek nem félnek, higgye el, hogy nem félnek, nem félnek elmondani a véleményüket, mi 

meg ne féljünk meghallgatni a véleményüket. Miért nem akarja meghallgatni Ön, hogy ezek a 

munkavállalók mit szeretnének? Miért nem akarja meghallgatni? Szerintem fogadjuk el ezt a 

módosító javaslatot, amit Fekete Ferenc tett. Tegyük föl szavazásra. Hallgassuk meg az 

embereket, hívjuk össze. Higgye el, az emberek kiállnak a saját érdekükért. Maga is látja. 

Pont maga. Pont maga. Ön beszélt erről. Kérdezzük meg az embereket, hallgassuk meg az 

embereket. Ne döntsünk helyettük. Higgye el a demokrácia, ha hiszi, ha nem, a demokrácia 
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úgy működik, hogy megkérdezik az embereket, mit akarnak. Nem úgy, hogy itt ülünk a 

torony alatt és mi eldöntjük helyettük.  

 

Nevetés hallatszik. 

 

Lehet, hogy úgy döntenek, hogy nem szeretnék, hogyha ezt alkalmaznánk. Akkor ezt fogjuk 

megszavazni. De azt szavazzuk meg, amit az emberek akarnak. Azért vagyunk itt 

mindannyian, hogy az emberek érdekeit képviseljük. Azt, amit ők szeretnének. Nem azt, amit 

Ön szeretne, vagy én, vagy Fekete Ferenc, vagy Molnár Lászlóné, hanem azt, amit az 

emberek. Én azt gondolom, hogy ezt kell szem előtt tartanunk. Ezért vagyunk demokraták. 

 

Köszönöm. 

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr: Hát, nyelvemen van a válasz, de Kis Andrea 

alpolgármester asszony hasonló tartalommal szeretne erre reagálni.  

 

Dr. Kis Andrea alpolgármester asszony: Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A 

magyar kormánynak kellett volna megkérdeznie az embereket. Ez az egyik.  

 

A másik meg, amikor építményadó emelésről volt szó ebben a teremben, akkor mikor 

kérdezték meg erről az embereket?  

 

Köszönöm. 

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr: Jó. Tehát, Önöknek van mersze demokráciáról 

beszélni? Amikor ezt a törvény megszavazta, amikor Lázár János megszavazta, akkor 

megkérdezte az embereket? Akkor megkérdezte a szakszervezeteket? Óriási tömegek 

tiltakoznak ellene. Honnan gondolja azt, hogy ez a dolgozók érdekeit szolgálja? Hol 

tiltakoznak azok a dolgozók, akik azt szeretnék, hogy hat nap legyen a munkaidő 

Magyarországon? Gyűjtsünk aláírást, gyűjtsenek Önök aláírást. Nagy gyakorlatuk van benne. 

Kilencezer aláírást összegyűjtött Ön, szavazatot nem kapott annyit. Ugyanannyi szavazatot 

legjobb esetben, akkor mondjuk így. Az elképzelhető? Hiteles volt? Kilencezer aláírás? 

Kilencezer aláírás? Köszönöm szépen. 

 

Beszéljünk demokráciáról. Tehát, azért mondom, hogy Önök miket tudnak elérni 

propagandával, fenyegetéssel, zsarolással, arra már számos példát láttunk az elmúlt években. 

Önök lehet, hogy el tudják érni, lehet, hogy meg tudják zsarolni a dolgozókat, de a dolgozók 

nem szeretnének heti hat napot dolgozni. Csinálták már számtalanszor. 

 

Fekete Ferenc képviselő úr! 
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Fekete Ferenc képviselő úr: Nagyon sajnálom, hogy ez a vita itt megy. Polgármester Úr! Ki 

kell lépni a Városháza ajtaján. Menjen ki, bármelyik üzletnek az ajtajára ki van írva, hogy 

szakképzett dolgozót szívesen várunk. Jómagam is ebben küzdök. Maga szerint életszerű az, 

…. 

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr: Ezt nem értettem jól. Bármelyik üzlet…. 

 

Fekete Ferenc képviselő úr: Polgármester Úr! Én a Boros közgazdász úrnak az interjúját 

meghallgattam kétszer, az ismétlést megnéztem. Jelen pillanatban ez úgy működik a való 

világban Hódmezővásárhelyen is, hogy a munkavállaló és a munkaadó egy szerződést köt, és 

hagyja, a vállalkozó hagyja dolgozni, aki túlmunkát szeretne vállalni. De, aki nem vállal 

túlmunkát, nem jön létre a bolt és nem vállal túl munkát és senki nem akar. Abban magának is 

teljesen igaza van, hogy a túlmunka vállalás elég kicsi a részvétel, de azért sokan a 

megélhetést úgy próbálják még jobbá tenni, hogy vállalnak túlmunkát. Hát, a túlmunkával ne  

korlátozzuk azt, aki szeretne. Aki nem szeretne, az nem fog túlmunkát.  

 

Én azért kérdeztem Öntől polgármester úr, hogy hány embert érint ez, mert hányszor rendelt 

ez az önkormányzati cég, hányszor rendeltek el túlórát? Én szerintem a városnak az életében 

túlóra elrendelés nem nagyon hiszem, hogy az elmúlt évben történt, vagy, ha történt is, 

minimálisan, és azok az emberek, akik vállalták azok önként vállalták a túlórát régebben is, és 

most is. Jelen pillanatban több mint négymillió ember dolgozik Magyarországon. Ha 

hárommillió ember dolgozna, mint 2010-ben, akkor valóban jogos volna az, hogy azok akik 

kacsingatnának, hogy be szeretnének a munka világába jutni, azok kint vannak az ajtókon 

kívül, mert túlórában megoldják a vállalkozások. Ez most nagyon életszerű és szükség is van 

a túlmunkára. 

 

Köszönöm szépen.  

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr: Nagyon érdekes. Elnézést, Kószó Péter éppen 

érintve lesz abban, amit mondok, de akkor egy mondatot csak erre.  

 

Dr. Kószó Péter képviselő úr: Erre fog tudni válaszolni polgármester úr: Én csak arra 

szeretném Önt kérni, hogy ezt a képviselő-testületet, aki egy lokálpatrióta gondolkodású 

képviselő-testület, függetlenül attól, hogy a patkó, vagy a padsorok melyik oldalán élünk. Én 

arra szeretném Önt kérni, hogy ne vonjon be bennünket országos politikai jelentőségű, egy 

kicsit szerintem túllihegett kérdésekbe. Mi, higgye el, mi nem akarunk a maga országos 

pártjába belelépni, mert mi másképp gondolkodunk a világról és másképp gondolkozunk 

Hódmezővásárhelyről.  

 

Benkő Zsolt képviselő úr kiment a teremből, létszám: 11 fő. 

 

Önt polgármester úr február 25-én tavaly többséggel megválasztották polgármesternek. Én 

arra kérem, hogy az intézményeink vezetőivel Ön nagyon jól tud kooperálni, konzultálni, 

kérem, vállalja azt az ódiumot, hogy fölkéri, hogy amennyiben túlórára van szükség, mert 
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mondjuk előáll egy 2006-os hó helyzet és bizony a hó eltakarítása az bizony túlmunkát 

igényel. Vagy, amikor olyan városi ünnepségek vannak, hogy bizony a takarító brigádoknak, 

a HMSZ Zrt. munkatársainak igenis bizonyos túlmunkákat el kell végezni.  

 

Benkő Zsolt képviselő úr visszajött a terembe, létszám: 12 fő. 

 

Úgyhogy én szerintem a kérdés megoldása az Ön kezében van és ne oktrojáljon ránk országos 

jelentőségű politikai ügyeket. Foglalkozzunk a helyi ügyekkel. Beszéljünk arról, hogy a 

Modern Magyarország Programjában a Modern Városok Programjában azokat a projekteket, 

amelyeket nyolcszemközt miniszterelnök úrral átbeszéltünk, szinte mindegyiket támogatta, 

azokat hajtsuk végre. Ne az Ön által rabszolga törvény elleni ellenzéki demonstrációkon 

szónokoljon, hanem járja a minisztériumokat, az államtitkárságokat, próbáljon emberi 

kapcsolatokat kiépíteni. Én, aki harminc éve a politikában vagyok, látom, hogy az emberi 

kapcsolatok, a jó emberi kapcsolatok, a baráti kapcsolatok tudnak kinyitni és inkább erre 

kellene törekedni, hogy ezeket a feladatokat, amik az Ön ölébe hullottak le lehetőségként, 

inkább ezekre használjuk ki, minthogy a hódmezővásárhelyi közgyűlést országos politikai 

színtérré változtassa, és ilyen előterjesztéseket hozzon be. 

 

Köszönöm szépen. 

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr: Köszönöm szépen. Itt van néhány dolog, amire nagy 

örömmel reagálok. Az egyik az országos politika. Ez nem országos politika. Nagyon szívesen 

foglalkozok országos politikával, igen, nem a város kárára, a város dolgai miatt és a város 

dolgai mellett. Ugyanis Hódmezővásárhely nem lehet szabad és nem nyugodhat meg addig, 

ameddig az országban olyan mértékű a korrupció, olyan mértékű a megfélemlítés, mint 

amilyen. Addig, amíg egy ellenzéki vezetésű város Önök véleménye szerint nem kap 

forrásokat, addig nem nyugodhatunk meg abban, hogy egy olyan országban élünk, addig, 

amíg lejárató, hazug kampányok, lejárató kampányok mennek.  

 

Külön szeretném megköszöni Kószó Péternek a nagyon pozitív és korrekt nyilatkozatát. 

Sajnálatos módon ezzel szemben a FIDESZ éppen beszóratta ezekkel a hazugságokkal, - a 

Kószó Péter által is hazugságnak nevezett dolgokkal - Önök beszóratták a várost, az összes 

postaládát. Ez nem demokrácia, ez hazugság. Ez nem demokrácia, ez egyáltalán nem 

demokrácia az, hogy Önök hazugságokat, maguk által tudottan hazugságoknak, Önök által is 

tudottan hazugságokkal beszórják a várost. Önök által is tudottan hazugságokkal, nem az én 

számból származó idézetekkel, tartalmukból kifordított idézetekkel teli plakátolják a várost. 

Ilyen a legsötétebb kommunista időkben nem volt, vagy akkor volt utoljára.  

 

Önök ma az egyetlen kommunista párt. Önök ma az egyetlen rasszista párt. Önök ma az 

egyetlen párt, amely nem játszik és nem ismeri el a demokrácia szabályait. Akkor, amikor 

ilyen aljas, alantas dolgok történnek egy pártnak köszönhetően Hódmezővásárhelyen, akkor 

igenis kell országosan is foglalkoznunk ezekkel a hazugságokkal, ezekkel a lejárató 

kampányokkal.  
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Egyetlen Soros által támogatott párt mindenkit Sorossal támad. Lázár János, aki egy Soros 

hálózatban lévő szervezetnek dolgozott, a helsinkinek Soros pénzén. Lázár János, aki Sorostól 

hatvanmillió forintot kapott egy programjára, ő mer engem, vagy bárki mást soros ügynöknek 

nevezni és megtámadni? Amikor én soha nem is találkoztam vele, semmilyen támogatást nem 

kaptam, nem is ismerek olyat, aki ebben részt vett Lázár Jánoson kívül.  

 

Jó. Tehát, azt szeretném mondani, hogy amikor Önök által is ennyire tudottan hazugságokkal 

támadnak, mindenkit bevándorló, bevándorlást támogatónak neveznek Önök, akik áthajtottak 

Magyarországon több százezer, teljesen illegális migránst, akik teljesen illegális migránsként 

behozták Gruevszkit, a hazájába körözött bűnözőt ebbe az országba. becsempészték. 

Kormányzati autóban hozzák be a migránsokat. Húszezer embert betelepítettek, betelepítettek 

ebbe az országba, ezek közül mindössze talán négynek ismerjük a személyazonosságát, ezek 

orosz bűnözők és arab terroristák, és ezeket sem a magyar hatóságok fülelték le, hanem a 

finnek, meg az olaszok. A kis Ahmedet, akik Önök befogadtak menekültként és 

erőszakoskodott Budapesten, nem az Önök rendőrsége, nem a magyar rendőrség kapta el, 

hanem az osztrákok. Kettőszázezer SIM kártyát vett a párizsi mészáros, Abdeslam. 

Kettőszázezer SIM kártyát Magyarországon úgy, hogy a TEK biztonsági szolgálatok nem 

vették észre.  

 

F…. professzorral ez a nevetséges éppen szintén országgyűlési képviselőnk azt állította, 

sajnos az ő speciális adottsága az, hogy az ő ujjlenyomata nem azonosítható, amikor 

terroristákkal üzletelnek és tárgyalnak. Amikor az iszlamista diktátor Erdogant ölelgeti a 

miniszterelnökünk, akkor Önöknek van mersze, van mersze bárkit ebben az országban 

bevándorlás támogatónak nevezni? Hát egy bevándorlás szervező ügynökség a FIDESZ. 

Szégyelljék magukat! Jó, tehát, ennyit az országos politikáról. 

 

Felhangzik a taps. 

 

Ennyit az országos politikáról. Az, amivel most foglalkozunk, az egy helyi ügy. Az egy 

teljesen helyi ügy. Arról szól, hogy a hódmezővásárhelyi önkormányzati dolgozók 

kényszeríthetőek-e arra, hogy mint Önök által az előző években éveken keresztül ne legyen 

kifizetve a túlórájuk itt, a Városházán rengeteg ember dolgozik. Most fizettünk ki a tavalyi 

évben 50 millió forintot szabadságmegváltásra és túlórapénzre. Volt olyan dolgozó, akinek 

több mint ezer kifizetetlen túlórája volt az Önök városvezetése alatt. Volt olyan dolgozó, 

akinek több mint száz kifizetetlen szabadságon volt. Papíron évek óta nem volt szabadságon. 

Önök mondják azt, hogy itt nem jellemző, Fekete Ferenc képviselő úr. nem jellemző a túlóra? 

Volt akinek ezernél több túlórája volt az Önök által vezetett önkormányzatnál. Miről 

beszélünk? Ez nem országos ügy, ez abszolút helyi ügy, a hódmezővásárhelyi dolgozókról 

beszélünk. Azokat kell megvédeni éppen Önöktől. Erről szól ez a szavazás és még egyszer 

mondom, Lázár János is abszolút vitathatónak és vitatottnak nevezett törvényről beszélünk.  
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A fejlődés, hogy mivel foglalkozunk. Soha annyi fejlődést nem hajtottak végre ebben a 

városban, mint tavaly, 2018-ban. Soha annyi fejlődést nem hajtottak végre. Soha ennyi 

beruházás nem volt ebben a városban, mint tavaly. Többek között Bodzási út, ami saját forrás, 

ezenkívül van, sajáterős, bocsánat. Önök kezdték el, ki fejezte be? Köszönöm szépen.  

Önök hozták a pénzt. Önök azt mondják, a kerékpárutat az elődöm építette, amin 

kerékpároztunk, nem igaz. Nem igaz. Azt a kerékpárutat már ez a városvezetés építtette meg. 

Önök hozták a pénzt, a pályázatot hozzá, a megépítése az már nem az Önök idejéhez kötődik. 

Nézzék! Az összes, tán óriási, nagyon hálás vagyok ezért a támogatásért, amit a Modern 

Városok Program keretében Lázár János megkapott a kormánytól. Ezeket a programokat 

valakinek végre kell hajtani, mert az Önök idejében nagyon sok minden csúszott, nem 

hajtották végre. Ugyanúgy voltak egyébként Ön nagyon kedvesen mosolyog itt, azok a 

sikertelen pályázatok, amiket Ön emleget, az 2017. évbe is sikertelen volt. Pontosan ugyanaz 

a két pályázat volt sikertelen 2018-ban, mint 2017-ben. Ugyanezek a pályázatok Kecskeméten 

is sikertelenek voltak, hogyhogy nem. A FIDESZ-es vezetésű városokban is sikertelenek 

voltak, mert rossz a konstrukció.  

 

A Modern Városok Program nagyon hálásak vagyunk Lázár Jánosnak és Orbán Viktornak. 

Ezek a pénzeknek az egy része az uniótól jön, más része a magyar kormánytól jön. A magyar 

kormány adófizetői vagyunk mi is. Mindenki a magyar kormány adófizetője. Az adófizetők 

pénzét költik és nemcsak Lázár János városa, ugyanúgy az ellenzéki vezetésű városokkal is 

ugyanúgy megkötötték a Modern Városok Programot, ők is kaptak pénzt, sőt, ráadásul még 

azt is megmondom, nagyon sokkal okosabb célokra kaptak pénzeket. Nem olyanokra, 

amelyek utána az adófizetők pénzéből nagyon drágán lehet csak fenntartani, hanem 

olyanokra, ami mondjuk vállalkozókat hoz egy adott városba, vagy munkahelyet teremt. Ugye 

Szegeden például odament a BP, Szegeden megépült az ELI, ezek mind adót fizetnek a 

városnak, munkahelyet teremtenek. Ez fejlődés. Nálunk szökőkutakra, olyan fenntarthatatlan 

beruházásokra megy, amit utána, Emlékpontra, uszodára, satöbbire megy. Kérem, 

jegyzeteljen mint én, és utána válaszoljon. Én sem szóltam közbe. Jó, tehát, most hadd 

válaszoljak én. Köszönöm szépen. Meg bírja jegyezni. Így van.  

 

Köszönöm. 

 

Nos, tehát, magyarul nemcsak Hódmezővásárhely kapott Modern Városok Programos pénzt, 

minden megyei jogú város megkapta ugyanezt, egyébként Hódmezővásárhely kapta meg 

utoljára, tehát, teljesen természetes, hogy nálunk a haladás lassabb. Nézze meg bármelyik 

várost! Megyei jogú városok közgyűlésén ott volt Palkovics miniszter, Varga miniszter úr, és 

arra kértek minden megyei jogú várost, Hódmezővásárhelyt is, hogy lassítsák le a 

beruházásokat. A kormány kérte az összes várost, nemcsak Hódmezővásárhelyt, a FIDESZ-es 

városokat is arra kérte kapacitás hiány miatt és feltehetően az anyagi források miatt, tessék 

elosztani jobban a fejlesztéseket. Most valóban előfordulhatna az nálunk, szerencsére még 

egyszer mondom, nem fordult elő, hogy amiatt ne találjunk munkaerőt, vagy ne találjunk 

vállalkozót, mert nincs munkaerő. De előfordulhatna és elő is fog fordulni most, amikor 

munkaerőhiány van, most igenis ez a legnagyobb probléma. Építőipari kapacitáshiány van, ez 

a legnagyobb bajunk.  



16 
 

 

Jó, de ennek ellenére tehát Hódmezővásárhelyen kettő eredménytelen pályázatunk volt csak, 

ami 2017-ben is eredménytelen volt, és ami minden más városban is eredménytelen. Önök 

alatt sem valósult meg ugye az a szociális otthon felújítás, amit Ön hozzám dörgöl. Az Önök 

idejében többször próbálták mégsem indult el. Mi is próbáljuk és meg is fogjuk csinálni 

egyébként. Jó.  

 

Tehát, szeretném Önöket megnyugtatni, természetesen együtt dolgozunk a kormánnyal. 

Természetesen hálásak vagyunk az Önök idején megnyert támogatásokért, hálásak vagyunk 

minden segítségért, amit kapunk és kapunk a kormánytól és szeretnénk egy olyan országban 

élni, ahol ez nem országos politika lenne, mint például a német testvérvárosunkban. 

Megkérdeztem, hogy ott hogy történik az ilyen források elosztása, és azt mondta, hogy 

normatív alapon. Egyszerűen lakosságszám arányosan le van osztva. Nem kell könyörögni a 

kormánynak. Ugyanúgy, teljesen mindegy, hogy milyen pártállású egy város, ha nem lop, 

akkor is kap pénzt. Ugye milyen érdekes, hogy lehet így is élni?  

 

Nos. Könyvtárral kapcsolatosan csak azért még hadd reagáljak erre Önnek. Jó? Tehát, azt 

mondja, hogy a könyvtár miattam. Önök nem szavazták meg a helyét, innentől kezdve Önök 

kérték azt, hogy egy újabb, hosszadalmas eljárással kutassunk föl további lehetséges helyeket, 

mert Önöknek nyolc nem volt elég. Nyolc hely nem volt elég, még fizessünk megint egy 

tanácsadót, egyébként megkötöttük a szerződést az Ön kérésére. Jó? Tehát keressük a további, 

kutatjuk a további helyeket. Ha Ön nem kérte volna ezt, akkor már régen elindulhatott volna a 

könyvtár fejlesztése. Igaz, nem ott, ahol Önök szeretnék. Nem a Kossuth tér zöldterületének a 

kellős közepén. Ez tény, de elindult volna, ha Önök nem szavaznak ellene. Jó, tehát, hogyha a 

könyvtár fejlesztésével kapcsolatosan Önnek panasza van, csak magához intézheti. Mert csak 

Önök miatt nem halad a könyvtárfejlesztés. 

 

Jó. Nem sorolom föl az összes többit és azokat, amik, Önök a Rárósi útnak a megújítását hány 

éve ígérgetik? Hány évet nem valósítottak meg? Jó? Tavaly valóban mi nem valósítottuk meg, 

mert nem volt rá pénz. Ilyen egyszerű. Jó. 

 

Köszönöm szépen.  

 

És akkor most kérem sorba Kószó Péter úr először, utána Cseri Tamás jelentkezett, azután 

Bálint Gabriella. Tessék, parancsoljanak! 

 

Dr. Kószó Péter képviselő úr: Tekintettel, hogy a vita most kettőnk között indult el, én, mint 

a politikában ’88 óta járatos képviselő, országos képviselő és helyi képviselő is, én csak arra 

szeretném kérni a polgármester urat, hogy tényleg el kell dönteni, hogy lokálpatrióta 

polgármesterként vezeti ezt a várost, vagy globalista országos jelentőségű politikusként, mert 

a kettő távol áll egymástól és kizárja egymást.  
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A másik pedig, hogy ne haragudjon, hogy így fogalmazok, de az a Janus arcú megjegyzése, 

hogy nagyon hálásak vagyunk a kormánynak és a másik szavával tolvaj kormánynak, korrupt 

kormánynak titulálja ennek a kormánynak két emberét, Orbán Viktor miniszterelnök urat, 

Lázár János miniszter urat. Állandóan börtönnel fenyegeti, kormányról ilyen véleménye van, 

holott én nagyon jól tudom, hogy milyen fontosak azok az emberi és vezetői, városvezetői 

attitűdök, hogy hogy lehet egy kormánnyal jó kapcsolatokat kialakítani. Hiszen az emberi 

kapcsolatok e tekintetben rendkívül fontosak. Higgye el, sokszor egy fehér asztal melletti 

laza, talán mondhatni baráti beszélgetés még, hogyha ideológiailag nem is vagyunk egy 

platformon, de az rendkívül sokat segít. De az, hogy Ön akár itt a hódmezővásárhelyi 

közgyűlésben, akár egy országos budapesti tüntetésen az MTV székház előtt, vagy a Kossuth 

téren százezres tömeg előtt döngöli betonba, a sárba Magyarország demokratikusan 

megválasztott kormányát, az Hódmezővásárhely ügyét nem fogja előre vinni. Higgye el, ez 

régi tapasztalat.  

 

Az egyik mondatommal megdicsérem, és a másik mondatommal pedig mélyen megalázza 

Magyarország vezető, végrehajtó hatalmát, a magyar kormányt. Hát mit várnak el a 

hódmezővásárhelyi polgárok? Önt azért választották meg, mert reménykedtek egy új, friss 

erőben, aki össze fogja tudni kovácsolni ezt a várost. Aki egy egységet, egy integrációt tud 

megteremteni bármilyen politikai gondolkozók közül és amióta Ön színre lépett, én 

megmondom őszintén, először azt hittem, hogy talán az intellektuális fölkészültségénél fogva 

azon az úton fog elindulni, hogy keresni fogja minden egyes képviselővel, akár a többséget 

adó FIDESZ-el az együttműködés lehetőségét és ennek pont az ellenkezőjét látjuk. Én 

végighallgattam eddig az Ön összes vasárnapi, vagy hétfői élő Facebook-os bejelentkezéseit 

és elborzadva látom, hogy ennek a nyolcvan százalékában másról sincs szó, csak ennek a 

képviselő-testületnek, akik közül nagyon sokan van, aki már 30 éve van, aki tíz éve, 15 éve 

dolgozik ebbe a közgyűlésbe.  

 

És még egy utolsó mondatot engedjen meg. Ilyen jellegű expozét, amit most eltetszett nekünk 

mondani, egyetlen egy eddigi polgármestertől sem lehetett hallani. Tudniillik én azt tudom 

mondani, valóban kedves Márki-Zay Péter polgármester úr döntse el, hogy lokálpatrióta 

politikussá válik, a város építésén dolgozik, vagy arra használja föl az Ön polgármesteri 

stallumát, hogy egy országos ellenzéki erőt épít föl, akinek egyetlen célja van a mostani 

többségi erőt adó FIDESZ-KDNP teljes megsemmisítését. Kérem, erről döntsön! Én 

szerintem Önt a hódmezővásárhelyiek nem ezért választották meg 13000 szavazattal. 

 

Köszönöm szépen. 

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr: Én is köszönöm és példás volt még az időtartás is. 

Szeretném megnyugtatni Kószó képviselő urat, hogy a világ nem fekete és fehér. Tehát, Ön 

azt mondja, egyik szóval dicsérem a kormányt, a másikkal kritizálom. Ez azért van, mert 

vannak jó lépések ettől a kormánytól, és vannak üdvös dolgok és nagyon sok pozitív történt, 

ugyanakkor rengeteg negatív dolog van.  
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Ma Magyarország Európa második legszegényebb országa lett, ma Magyarország Európa 

második legkorruptabb országa lett és ma Magyarországon Európában a második legkevesebb 

gyermek születik. Ezek semmiképpen nem olyan eredmények, amire büszke lehetünk akár 

magyarokként, akár jobboldali keresztény beállítottságú emberként. Senkinek nem célja, hogy 

ez az ország elnéptelenedjen. Sajnos az utóbbi évek tendenciája mégis ez. Több százezer 

magyar ember kivándorolt, nem hiszem, hogy szándékos cél volt, én Önökkel ellentétben nem 

látok egy nagy nemzetközi összeesküvést. Én nem mondom, hogy Putyin utasította arra 

Orbán Viktort, hogy ürítse ki az országot, én csak azt mondom, hogy saját szándékával 

ellentétesen is sajnos ez az eredmény. Elszegényedik az ország, kiürül az ország és iszonyatos 

mértékű a korrupció. Ezen változtatni kell. Az Önök lelkiismerete is ezt kívánja, az én 

lelkiismeretem is ezt kívánja, Hódmezővásárhelyen ugyanezek a feladataink. 

Hódmezővásárhelyre 28 év alatt nem érkeztek komolyabb befektetők, itt nem létesültek új 

munkahelyek és Hódmezővásárhelyen is megfélemlítés és korrupció volt. Igenis korrupció és 

mi ez ellen küzdünk. Ez egy tisztességes, becsületes cél.  

 

Én nem a FIDESZ-KDNP ellen küzdök. A lopás ellen küzdök. Ilyen egyszerű. És minden 

tisztességes FIDESZ-KDNP szavazó ugyanúgy küzd a lopás ellen. Ez nem ideológia, ez ilyen 

egyszerű. Jó?  

 

Ne legyen megfélemlítés. Azt Önök sem gondolták a rendszerváltó érdemeiket elismerve 

Kószó képviselő úrnak, 1990-ben Ön megálmodta valaha azt, hogy egy olyan állami 

televíziója lesz ennek az országnak, egy olyan állami közmédiája lesz ennek az országnak, 

ahova az ellenzéki képviselőket például 5 percre hívják be 4 év alatt? Ahol 

hazugságkampányok mennek, ahol hírhamisító az igazgató? Hát nem ilyen országot akartunk 

’90-ben könyörgöm. Ahol az ügynökaktákat nem tárják föl 28 évvel a rendszerváltás után? Mi 

akadálya van annak, hogy az ügynökakták nyilvánosak legyenek végre például? Mi akadálya 

van annak, hogy az Orbán Viktor által követelt közös európai erős határvédelemhez 

csatlakozzunk? Miért kell megvétózni ezt? De sorolhatnék nagyon sok mindent. Jó.  

 

Nyugodjon meg, a világ nem fekete és fehér. Vannak jó dolgok, alacsony munkát terhelő 

adók. Ez egy érdeme a FIDESZ-nek. Kisebb parlament. Játék automaták betiltása. Dohányzás 

betiltása zárt terekben. Ezek mind olyan csodálatos dolgok, amik dicséretet érdemelnek, 

akárki csinálta is. És az, hogy itt az elszámoltatást ígérte ez a kormány és nem tette meg 

például. Itt nemhogy a saját lopásukat, itt még a szocialista kormányok korrupcióját sem tárta 

fel 8 év alatt. Tehát, ezek igenis vannak kritikus dolgok és vannak pozitív dolgok. Szeretném 

megnyugtatni továbbá, hogy éppen a következetes álláspontom miatt, amivel én minden jó 

dolgot megdicsérek a FIDESZ-ben, nekem rengeteg barátom van a FIDESZ-ben. Én nagyon 

hálás vagyok az összes minisztériumnak, más városok polgármestereinek. amikor én 

elmentem Nyíregyházára, polgármester úr körbevezetett a nyíregyházi városházán és 

beszélgettünk egyet. De ugyanilyen, nagyon jó kapcsolatom van sok más polgármesterrel, 

FIDESZ-es polgármesterekkel.  

Nagyon hálás vagyok azért a segítségért, amit kapunk a Belügyminisztériumtól például. Az, 

hogy még az Önök idejében egymilliárd forintot szabtak ki büntetésül ennek a városnak 

visszafizetendő pénzként, ezt a Belügyminisztériummal együttműködve mi 420 millió forintra 
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ledolgoztuk például, és ez a Belügyminisztérium együttműködésével történt, mert a 

Belügyminisztériumban is korrekt, tisztességes emberek dolgoznak. És segítenek nekünk, 

nem akarnak betartani. Ők nem akarják a TAO pénzeket elvinni Makóra csak azért, hogy 

dögöljön meg a város.  

 

Vannak korrekt dolgok, azokat megdicsérjük és vannak bűnözők, azokat meg rács mögé kell 

tenni. Ilyen egyszerű. Nagyon egyszerű, egyébként az európai ügyészséghez kell csatlakozni, 

hogyha valakinek nincs takargatnivalója, nincs félnivalója, akkor nem fél az európai 

ügyészséghez való csatlakozástól. Akkor igenis az OLAF vizsgálódhat itt és kivizsgálhatja a 

közbeszerzéseket, az Elios ügyeket is  és a többit. Jó.  

 

Ön azt mondja, hogy…., jó, tehát, amikor Önök elmondják a vádjaikat, akkor azt 

végighallgatták csendben, amikor én válaszolok rá, akkor Önök bekiabálnak. Jó. Köszönöm 

szépen. Akkor, amikor Kószó képviselő úr a napirendhez, vagy elvileg a napirendhez szólt, 

akkor Kecskeméti Rita miért nem tiltakozott? Amikor én válaszolok az ott felvetettekre, akkor 

miért tiltakozik? Jó. Köszönöm szépen.  

 

Jó. tehát, az az Önök által gyakran mondott vád, kérem, jegyzeteljen és akkor mindjárt szót 

kap. Tehát, gyakori vád az, hogy a polgármester ne foglalkozzon országos politikával. Ez 

miért nem zavarta Önöket akkor, amikor a polgármesterek rendre országgyűlési képviselők 

voltak, sőt, adott esetben államtitkár? Országos politikával foglalkozott, akkor nem zavarta 

Önöket, illetve államtitkárság miatt mondott le természetesen utána. Tehát, nyugodjon meg, 

én nem foglalkozok annyit országos politikával, mint amennyit nagy elődeim foglalkoztak 

akár Rapcsák András, akár Lázár János. Ők foglalkoztak országos politikával sokkal többet. 

És azt szeretném pontosítani, tehát, hogy nemcsak nem az a cél, hogy a FIDESZ-KDNP-t 

megbuktassuk, és pontosabban megsemmisítsük. Igen, így mondta. A cél az, hogy a 

korrupciót megsemmisítsük és a demokráciát helyreállítsuk.  

 

Egyébként, amiben én részt veszek, ez nem párt, nagyon hangsúlyozom. Ebben párttagok 

lehetnek, FIDESZ-KDNP párttagokat is nagy szeretettel várunk. Nagyon sok, hozzám 

hasonlóan korábban FIDESZ-re szavazó ember van ebben a mozgalomban. Sőt. Én azt 

gondolom, hogy az ilyenekből azért is van több, mert a többiek már valamelyik pártban 

megtalálták esetleg az otthonukat. Otthon érzik magukat. Nyilván mi, akiknek nincs pártunk, 

nekünk maradt ez. Marad egy mozgalom, és ez a mozgalom még egyszer mondom, olyan 

közös célokat tűzött ki, amit minden tisztességes FIDESZ szavazó is támogat és támogathat. 

Csak közös célok.  

 

Köszönöm szépen. Sorba megyünk tovább, Cseri Tamás után Bálint Gabriella, és ezt 

követően Kecskeméti Rita és Hegedűs Zoltán. 

 

Cseri Tamás képviselő úr: Tisztelt Közgyűlés! Hát, ahogy néztem a telefonomat, körülbelül 

háromnegyed órája már megint megy egy teljesen parttalan és értelmetlen vita, ami nem a  

napirendi pontról szól. Tulajdonképpen annyi haszna van ennek az egésznek, hogy látjuk, 

hogy Önnek mik a prioritások, mi a legfontosabb, és látjuk, hogy a közgyűlést már megint 
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kampánybeszédre használja, országos politikára. Ide kavarta már megint a talán még a 

betelepedési kötvény éppen nem volt, de az összes toposz elhangzott, amit már hallottunk…. 

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr: Volt. 

 

Cseri Tamás képviselő úr: ……volt az is, akkor bocsánat már, néha kihagy a figyelmem 

szerintem. 

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr: Sajnos. 

 

Cseri Tamás képviselő úr: Tehát, gyakorlatilag végighallgattuk az összes toposzt, hogy a 

FIDESZ milyen bűnöket csinál és miket követ el, az országgal mi a probléma. Önnek milyen 

szerepe van az ország, vagy milyen szerepet szeretne elérni az országos politikában. De én 

azért visszatérnék egy elég fontos kérdéshez az önkormányzat ülésén.  

 

Kecskeméti Rita képviselő asszony kiment a teremből, létszám: 11 fő. 

 

Van előttünk egy napirendi pont, ami arról szól, hogy az önkormányzati cégek vezetőinek 

milyen utasítást adjunk ki. Gondolom, ezt valamennyire felelősséggel kellene megtennünk, 

erre föl nem tudjuk, hogy hány dolgozót érint, ezek a dolgozók milyen munkakörökben 

dolgoznak, tavaly mennyi túlórát fizettek nekik, a munkaidő keret érintette-e őket? Volt 

olyan, hogy eddig is, hogy nem fizették, le kellett csúsztatniuk. Tehát, egy csomó 

információnak nem vagyunk a birtokában. Ezt a törvényt egy hónappal ezelőtt fogadták el, 

Önök egyből cirkuszt csináltak belőle, tehát, majdnem egy hónapjuk van. Gondolom, tudták, 

hogy be fogják hozni a közgyűlésre, hiszen Szegeden is bekerült. Szerintem ezt már legalább 

két-három hete Önök nagyon jól tudják, hogy a januárt evvel fogják indítani, hogy kicsit 

meglökjék ezt a cirkuszt, ami van az országban. Hát az lett volna a legkevesebb, ha legalább 

kapunk egy olyan anyagot, ahol pontosan le van írva, hány cégünknél hány dolgozó dolgozik, 

kiket érint, hogy érinti, és ne adj isten, még talán őket is meg tudtuk volna kérdezni. Hogy 

lehet úgy hozni az önkormányzat, a város életével kapcsolatban, munkavállalókkal 

kapcsolatban olyan döntést hozni, ami fogalmunk sincs, hány embert és hogy fog érinteni? 

Egyszerűen nem tudjuk ezeket az adatokat. 

 

Megint beszélünk mindenről, országos politikáról. Én nem vagyok a híve annak, hogy a 

közgyűlés csak szakpolitikáról, vagy pontosan a napirendi pontokról szóljon, én úgy 

gondolom, hogy eddig is hely volt, hogy beszéltünk akár országos politikáról, vagy egyéb 

dolgokról, de azért a napirendi pontot, azt precízen tárgyaljuk már meg azokkal az adatokkal, 

amikre szükségünk lenne hozzá és majd utána beszéljünk már országos politikáról. Én 

egészen megdöbbentőnek tartom, hogy alig néhány napirendi pont kerül be a közgyűlésre és 

Önök ezt a néhány napirendi pontot nem tudták kidolgozni. Hát legalább a minimumot 

csináljuk már meg, amit egy normálisan működő városnak meg kellene csinálni. Hogyha 

valamiről döntést hozunk, azt tudjuk adatokkal alátámasztani pro és kontra érvek mentén.  

Ki miért lobbizik, ki mit szeretne elérni, ki mire hivatkozik. Tudnak mondani egy embert, mit 

tudom én Szabó Pistát, hogy ő 250 túlórát ledolgozott tavaly? Nézzük már meg, akkor, ha itt 
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bólogat, mondjanak már nekem erről adatokat, hogy melyik cégnél hány embert érint és 

beszéljünk már erről. Utána, aki ráér, vagy én el lehetek itt délelőtt, beszélhetünk itt tőlem 

bármiről, de ha van egy napirendi pont, én szeretném felolvasni: 100 %-os önkormányzati 

tulajdonban álló gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek szóló utasítás a rendkívüli 

munkaidő elrendelésével kapcsolatban. Beszéltünk erről?  

 

Hát erről kellene beszélni, és, ha majd ezt megtárgyaltuk, megbeszéltük, utána beszélhetünk 

tőlem arról, amiről akarnak, a letelepedési kötvénytől kezdve a nem tudom én Putyin 

politikájáig, de, ha már valamit behozunk ide és munkavállalókat érint, róluk beszéljünk már 

adatok birtokában, mert ez egyébként tényleg annyi haszna van, hogy rendkívüli módon 

kiviláglik, aki odafigyel az eseményekre, hogy milyen szinten érdekli Önöket a vásárhelyi 

emberek sorsa? Hiszen pont abból nem készültek fel, ami a dolguk lenne, ehelyett 

polgármester úr megint tartott egy kampánybeszédet. Férjünk már egy kicsit hozzá az érdemi 

beszélgetéshez, és, ha az emberek sorsáról beszélünk, tényleg róluk beszéljünk már, ne 

kampány lózungokat sütögessünk el itt oda-vissza, hanem arról beszéljünk már, ami a 

dolgunk lenne, amiért az emberek minket ideküldtek.  

 

Köszönöm.  

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr: Nagyon szépen köszönöm az aggodalmát a város 

dolgozóinak és a város embereinek a sorsáért akkor, amikor 20 millió forintot buktunk azért, 

mert Önök el se jöttek egy közgyűlésre. Akkor Önök ne beszéljenek akkor, hogy kit érdekel a 

város sorsa és kit nem. Ez egy elvi döntés. Az, hogy nem akarjuk halálra dolgoztatni az 

embereket, hogy nem akarjuk azt, hogy heti átlagosan hat napot dolgozzon bárki is. Önök 

pontosan tudják, hogy hány cége van a városnak, pontosan tudják hány ember dolgozik 

ezeknél. Elvi döntésről van szó. Agyon beszélhetjük, a lábméretüket is elkérhetik, húzhatják 

az időt, ez egy elvi döntés. Kiállak a dolgozók mellett, vagy nem? Ilyen egyszerű. 

Valamennyi dolgozó valamennyi cégnél, 100 %-os tulajdonú cégnél egy ember is sok. Igen, 

pontosan tudjuk, nyilván személyiségi okokból nem fogom megmondani, hogy ki az, akinek 

több mint ezer túlórája nem volt kifizetve Önök által éveken keresztül. Pontosan tudom, itt a 

Városházán.  

 

Hangok hallatszanak. 

 

Itt csak az Önök hozzáállásáról van szó. Azt mutatja, abszolút megmutatja, hogy Önök hogy 

állnak ahhoz, hogy valakit halálra lehet dolgoztatni, vagy nem. Ilyen egyszerű. Jó? Köszönöm 

szépen.  

 

A többit nem méltatom. Bálint Gabriella képviselő asszony! 

 

Bálint Gabriella képviselő asszony: Köszönöm szépen. Tisztelt Közgyűlés! Polgármester 

Úr! Én csak egy picike szeletre és egy lehetőségre szeretnék a napirendi pont kapcsán 

rávilágítani. Mégpedig arra, hogy aki fiatal pályakezdő, vagy ne adj isten már élete teljében 

van és gyermekeket nevel, én úgy emlékszem a mi ’80-as és ’90-es éveinkre, hogy másod-, 
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harmad-, negyed állásokat vállaltunk azért, hogy boldogulni tudjunk. Ebben a jogszabályban 

lehetőség van arra, hogy valaki ne másod-, harmad-, negyed állásba menjen, hanem egy 

helyen, hogyha szüksége van arra, hogy a családjának plusz pénzt tudjon biztosítani, és ne a 

másod-, harmad-, negyed állás után pihenje ki a főállású munkahelyén a fáradtságot és utána 

ezt önkéntesen eldöntheti, akkor kapjon erre lehetőséget.  

 

Én azt gondolom, hogy az önkormányzati tulajdonú társaságokban is a fiatalok, középkorúak, 

kinek-kinek, hiszen én magam is munkáltató vagyok, nem vagyunk érintve benne, de hát 

tudom nagyon jól, hogy mindenki keresi a lehetőséget. Azt is tudom, tájékoztatnak a 

kollegáim, hiszen jogszabályi kötelezettségük, mikor vállalnak és esetleg hol pluszt azért, 

hogy egy picikét könnyebb legyen. Kérdezzük meg ezeket az embereket. Adjunk lehetőséget. 

Nem hiszem, hogy ez egy ördögtől való történet lenne és én bízom abban, hogy mindenki el 

fogja tudni dönteni, és nincsen avval semmi baj, ha valaki nem szeretné, de aki meg szeretné, 

annak legyen lehetősége, és a szerint, amilyen válaszok jönnek, a szerint határoznánk meg, 

hogy miként alakuljon itt a helyi viszony.  

 

Köszönöm szépen. 

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr: Rendben van. Köszönöm szépen a választ. Nyilván 

ezzel kapcsolatban én már kifejtettem a véleményemet, még egyszer nem akarom ismételni. 

Nyilván ez egy valóban országos törvény, ami előtt nem kérdezték meg a munkavállalókat 

amikor meghozták. Én azzal egyetértek, hogy meg kellett volna kérdezni őket. Nyilvánvaló az 

én véleményem sok más emberrel az az, hogy ez a törvény sajnos nemcsak a lehetőséget adja 

meg, hanem a nyomásgyakorlás lehetőségét is megadja a munkáltatónak. Sajnos, erre is van 

példa nagyon sok esetben.  

 

Kíván-e aki korábban jelezte, ugye Kecskeméti Rita éppen dolgozik, őt nem tudjuk 

megkérdezni, Hegedűs Zoltán, parancsoljon! 

 

Hegedűs Zoltán képviselő úr: Egy dolgot nem értek. Hogy Ön demokratának vallja magát. 

Azt mondja, hogy emberek tömegei vonulnak az utcára e miatt a törvény miatt. Ön miért fél 

attól, hogy összehívjuk a vásárhelyi munkavállalókat, mármint a saját cégünk munkavállalóit 

és meghallgassuk az ő véleményüket? Miért fél ettől? Ha úgy van, ahogy Ön mondja, akkor 

eljönnek ide a munkavállalók és azt mondják, nem akarjuk. Rendben, meghallgattuk és mi ezt 

megszavazzuk itt, a következő közgyűlésen. Nem értem, hogy Ön mitől tart? Elmondaná 

nekünk, hogy mitől fél? Miért nem meri összehívni őket? Megtisztelne. 

 

Köszönöm. 

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr: Köszönöm szépen. Nézze két lehetséges 

következménye. Meghívhatjuk, meghallgathatjuk őket. Vannak közöttük olyanok, akik ismert 

FIDESZ aktivisták és valószínűleg Önök az ők elmondják majd az Önök véleményét. Az 

összes többi majd nem mer szólni, mert fél.  
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Fél attól, hogy amennyiben nem az Önök véleményét támogatja, akkor ennek hátrányos 

következménye van. Tehát, magyarul ennek semmi értelme nincs. Ha azt gondolja, akkor 

írásos nyilatkozatot leadhat minden egyes dolgozó, de itt a személyiségi jogok védelmével 

lehet ezt csak megoldani, úgy, hogy valóban legyen, magyarul, tehát, mint egy titkos 

szavazással lehet ezt lebonyolítani. Kvázi, behívni az összes dolgozót, a kezébe kap egy 

papírt, ott lesz egy olyan válasz, hogy igen, vagy nem. Akar dolgozni, vagy nem akar 

dolgozni, senki nem látja, név nélkül bedobja egy ládába, egy urnába, egy szavazatgyűjtő 

urnába és utána kibontjuk és megnézzük. Ha ez Önöknek megfelel, ezt nagyon szívesen 

megszervezzük. Jó? Tehát, ha ez így teljesen jó, ebbe én is azt mondom, ez teljesen korrekt 

megoldás, semmilyen, illetve bármilyen nyomásgyakorlás lehet, de senki nem tudhatja azt, 

hogy a dolgozó hogyan nyilatkozott. Jó? Nézzük meg így! Rendben van. 

 

Köszönöm szépen.  

 

Ezt, mint módosító indítványt Fekete Ferenc javaslatára ezt szavazzuk meg. Az első módosító 

indítvány tehát úgy szól, hogy ez előtt a döntés előtt kérjük ki valamennyi érintettnek a 

véleményét, tehát, a teljes körnek a véleményét úgy, mint egy titkos szavazás eseten, tehát, 

ugye a jogosultságot ellenőrizzük, de a szavazatot semmilyen módon nem lehet visszakövetni 

az illetőre. Aki ezt a módosító indítványt támogatja, Hegedűs Zoltán képviselő úr. 

 

Hegedűs Zoltán képviselő úr: Nem pontosan, elnézést, nem pontosan az, amit Fekete Ferenc 

javasol. Fekete Ferenc javaslata az volt, hogy hívjuk őket össze ide, ebbe a terembe, mondjuk 

el nekik, hogy miről van szó. Nem biztos, hogy minden munkavállaló tisztában van vele, 

hogy miről szól ez és utána legyen lehetőség, hogy a véleményüket az Ön által javasolt titkos 

módszerrel adják le a javaslatukat, vagy a véleményüket, tehát, mondja azt, igen, szeretném, 

nem, nem szeretném. Tehát, hogy hívjuk össze őket és tájékoztassuk őket. Higgyék el, hogy 

az emberek, a munkavállalók többsége nem tudja pontosan, hogy mi. 

 

Kecskeméti Rita képviselő asszony visszajött a terembe, létszám: 12 fő. 

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr: Megbeszéltük, egyetértek. Jó. Tehát, összehívjuk a 

dolgozókat, tájékoztatjuk őket, majd ezt követően ők szavazhatnak arról, hogy ők személy 

szerint hogyan, milyen álláspontra jutottak és ezt követően fogunk majd döntést hozni a 

közgyűlés arról, hogy Hódmezővásárhely tulajdonában, 100 %-os tulajdonában álló cégeknél 

alkalmazni fogjuk ezt a túlóra törvényt, vagy nem. Jó, akkor ezt, aki ezzel a módosító 

indítvánnyal egyetért, az kérem, emelje fel a kezét! Egyhangú. Köszönöm szépen.  

 

Szavazás: 

 

  12 igen (A szavazásban 12 képviselő vett részt.) 
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Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

2/2019. (I.16.) határozata 

Tárgy: Hegedűs Zoltán képviselő úr módosító indítványa a „100 %-os önkormányzati 

tulajdonban álló gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek szóló utasítás a rendkívüli 

munkaidő elrendelésével kapcsolatosan” tárgyú előterjesztéshez 

 

HATÁROZAT 

 

1./ Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja Hegedűs Zoltán képviselő 

úr módosító indítványát, mely szerint a rendkívüli munkaidő elrendelésével kapcsolatban a 

100 százalékos önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok dolgozói kerüljenek 

összehívásra, tájékoztatásuk után szavazhassanak álláspontjukról, így véleményüket 

megismerve a Közgyűlés újra tárgyalja fenti napirendet, és hozza meg döntését.  

 

A határozatról értesül:  

1.  SZMSZ szerintiek 

2.  Irattár  

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr: És akkor ennek a fényében, ezzel a módosítással, 

tehát, akkor ezt a határozatot fogadtuk el. Gyakorlatilag akkor nyilván az eredetinek nincsen 

értelme természetesen és azt külön most nem is tudjuk elfogadni.  

 

Köszönöm szépen. Ezzel a második napirendi pont végére értünk. Egyben a nyílt 

közgyűlésnek a végére. úgyhogy kérem szépen, mivel a zárt üléssel fogjuk folytatni, elnézést, 

előtte még Nagy Ernő képviselő úr szeretne, gondolom ügyrendi. 

 

Nagy Ernő képviselő úr: Köszönöm szépen. Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Polgármester Úr! 

Mielőtt még itt együtt vagyunk nyílt ülésen, szeretném emlékeztetni Önöket, hogy a napokban 

hunyt el Czuczi Győző úr, volt képviselőtársunk. Úgy gondolom, hogy a városban és a 

sportban betöltött szerepét illetően illik megemlékezni róla. Úgyhogy kérem Önöket 

tisztelettel, hogy egyperces néma felállással emlékezzünk rá.  

 

Köszönöm szépen. 

 

A közgyűlés résztvevői egyperces néma felállással emlékeznek Czuczi Győzőre. 

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr: Köszönöm szépen. Ezzel a nyílt közgyűlésünk 

végére értünk. Nagyon szépen köszönöm minden érdeklődőnek és hivatalból résztvevőnek a 

jelenlétet, és további szép napot kívánok!  

 

K.m.f. 

 

Dr. Márki-Zay Péter                          Dr. Tatár Zoltán  

 polgármester                   aljegyző  


