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Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

2019. február 8-i rendes, nyílt ülésének napirendi pontjai 

 

 

Fő napirendi pontok: 

 

1./  

a./ Az Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének elfogadása (1 db rendelet 

tervezet + könyvvizsgálói vélemény + javított előterjesztés) 

(Az anyagot készítette a Jogi Iroda, és a Közgazdasági Iroda, előterjeszti: Bárány Béláné 

irodavezető asszony) 

 

b./ A 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet elfogadása (1 db rendelet-

tervezet)  

(Az anyagot készítette a Jogi Iroda, és a Közgazdasági Iroda, előterjeszti: Bárány Béláné 

irodavezető asszony) 

 

c./ Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 

kötelezettségeinek és saját bevételeinek megállapítása a tárgyévet követő három évre 

(1 db határozati javaslat + javított előterjesztés) 

(Az anyagot készítette a Jogi Iroda, és a Közgazdasági Iroda, előterjeszti: Bárány Béláné 

irodavezető asszony) 

 

2./ Beszámoló a Belső Ellenőrzés 2018. év IV. negyedévi tevékenységéről (1 db határozati 

javaslat)  

(Az anyagot készítette és előterjeszti Juhász Róbert irodavezető úr) 

 

3./ A temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 23/2016. (V.11.) számú önkormányzati 

rendelet módosítása (1 db rendelet-tervezet)  

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

irodavezető asszony) 

 

4./ Kabinet Iroda 2018. évi beszámolója (1 db határozati javaslat) 

(Az anyagot készítette a Kabinet Iroda, előterjeszti: Dr. Kis Andrea alpolgármester asszony) 

 

5./ A polgármester szabadsága ütemezésének jóváhagyása (1 db határozati javaslat) 

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

irodavezető asszony) 

 

6./ Beszámoló a Hódmezővásárhelyi Települési Értéktár Bizottság tevékenységéről és 

döntés bizottsági tag megválasztásáról (1 db határozati javaslat) 

(Az anyagot készítette a Kabinet Iroda, előterjeszti: Dr. Kis Andrea alpolgármester asszony) 
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Egyebek: 

 

7./ …. /2019. (II. …) önkormányzati rendelet Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város 

Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

(továbbiakban: SzMSz) szóló 21/2014. (XI.19.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

(A Csongrád Megyei Kormányhivatal CS/B01/01150-1/2019. számú javaslattétele, 1 db 

rendelet-tervezet, Dr. Varga Ildikó jegyző asszony módosító indítványa+1 db rendelet-

tervezet) 

(Az anyagot készítette és előterjeszti: Hegedűs Zoltán települési képviselő úr, 

Jegyző asszony módosító indítványát előterjeszti: dr. Keresztury Monika irodavezető asszony) 

 

8./ A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes 

szabályokról szóló 9/2016. (II.05.) önkormányzati rendelet módosítása (1 db rendelet-

tervezet)  

(Az anyagot készítette a Lakosságszolgálati Iroda, Lakás- és Helyiséggazdálkodási Csoportja, 

előterjeszti: Dr. Veres Péter csoportvezető úr) 

 

9./ Döntés a helyi vállalkozások részére nyújtható bérfejlesztési támogatásról szóló 

4/2018. (II.13.) számú önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről (1 db 

rendelet-tervezet) 

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

irodavezető asszony) 

 

10./ Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2019. évi I. féléves 

munkatervének módosítása (1 db határozati javaslat) 

(Az anyagot készítette a Jogi Iroda, Önkormányzati és Ügyviteli Csoportja, előterjeszti: Dr. 

Keresztury Monika irodavezető asszony) 

 

11./ Döntés a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság külső tagjának 

megválasztásáról (1 db határozati javaslat) 

(Az anyagot készítette a Jogi Iroda, Önkormányzati és Ügyviteli Csoportja, előterjeszti: Dr. 

Keresztury Monika irodavezető asszony) 

 

12./ Ingatlan használati megállapodás Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város 

Önkormányzata és a Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás között (1 db 

határozati javaslat)  

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

irodavezető asszony) 

 

13./ Hódmezővásárhelyi Működtető és Szolgáltató Nonprofit Zrt. 2019. évi üzleti 

terveivel kapcsolatos döntés (1 db határozati javaslat)  

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

irodavezető asszony) 
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14./ A Hódmezővásárhelyi Működtető és Szolgáltató Nonprofit Zrt. új igazgatósági 

tagjának megválasztása (2 db határozati javaslat)  

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

irodavezető asszony) 

 

15./ A 13/2019. (I.24.) számú. határozat módosítása (A Vásárhelyi Valóság 5 tagú 

szerkesztőbizottságának felállításáról szóló döntés) (1 db határozati javaslat) 

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

irodavezető asszony) 

 

16./ Beszámoló a Bodnár Bertalan Oktatóközpont 2018. évi tevékenységéről (1 db 

határozati javaslat)  

(Az anyagot készítette a Jogi Iroda, előterjeszti: Horváth Zoltán sportreferens) 
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HATÁROZATOK FELSOROLÁSA 

 

 

17/2019. (II.08.) határozat Cseri Tamás, Hegedűs Zoltán és Fekete Ferenc képviselő 

urak módosító indítványa a 2019. február 8-i, rendes 

közgyűlés napirendi pontjaival kapcsolatban 

 

18/2019. (II.08.) határozat A 2019. február 8-i rendes közgyűlés napirendjének 

elfogadása 

 

19/2019. (II.08.) határozat Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri 

Hivatala Belső Ellenőrzés 2018. év IV. negyedévi 

tevékenységéről szóló beszámoló 

 

20/2019. (II.08.) határozat A Kabinet Iroda 2018. évi beszámolója 

 

21/2019. (II.08.) határozat A polgármester szabadsága ütemezésének jóváhagyása 

 

22/2019. (II.08.) határozat Beszámoló a Hódmezővásárhelyi Települési Értéktár 

Bizottság tevékenységéről és döntés bizottsági tag 

megválasztásáról 

 

23/2019. (II.08.) határozat Bálint Gabriella képviselő asszony módosító indítványa 

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

2019. évi I. féléves munkatervével kapcsolatosan 

 

24/2019. (II.08.) határozat Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

2019. évi I. féléves munkaterve 

 

25/2019. (II.08.) határozat Döntés a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság 

külső tagjának megválasztásáról 

 

26/2019. (II.08.) határozat Ingatlan használati megállapodás Hódmezővásárhely 

Megyei Jogú Város Önkormányzata és a 

Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás között 

 

27/2019. (II.08.) határozat Grezsa István képviselő úr módosító indítványa a 

Hódmezővásárhelyi Működtető és Szolgáltató NZrt. új 

igazgatóságának létszámáról 

 

28/2019. (II.08.) határozat Döntés a Hódmezővásárhelyi Működtető és Szolgáltató 

Zrt. új igazgatósági tagjának megválasztásáról 
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29/2019. (II.08.) határozat Dr. Kovács László képviselő úr módosító indítványa a a 

13/2019. (I.24.) számú. határozat módosításával 

kapcsolatban 

 

30/2019. (II.08.) határozat Dr. Kovács László képviselő úr módosító indítványa a a 

13/2019. (I.24.) számú. határozat módosításával 

kapcsolatban 

 

31/2019. (II.08.) határozat A 13/2019. (I.24.) számú. határozat módosítása 

 

32/2019. (II.08.) határozat Beszámoló a Bodnár Bertalan Oktatóközpont 2018. évi 

tevékenységéről 
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RENDELET 

 

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

1/2019. (II.13.) önkormányzati rendelete 

a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 23/2016. (V.11.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

  



9 
 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr: Szeretettel köszöntök mindenkit Hódmezővásárhely 

Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2019. február 8-i rendes ülésén. Megállapítom, hogy a 

megválasztott 14 képviselő közül tizenhárman jelen vannak, Kecskeméti Rita távolmaradását 

bejelentette. Megállapítom, hogy a rendes közgyűlés határozatképes.  

 

Tisztelettel felkérem Dr. Kovács László képviselő urat, a Pénzügyi Gazdasági Bizottság 

elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testületet a képviselők vagyonnyilatkozatának 

leadásával kapcsolatban.  

 

Dr. Kovács László képviselő úr: Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Mint minden év első 

rendes közgyűlésén, a Pénzügyi Bizottság elnökének jelentést kell tenni a 

vagyonnyilatkozatok leadásáról. A magyarországi helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX-es törvény magyar önkormányzati törvény 39. § értelmében polgármester, 

alpolgármester és az önkormányzati képviselők megválasztásától, majd ezt követően minden 

év január 1-jétől számított harminc napon belül vagyonnyilatkozatot köteles tenni. A 

képviselő saját vagyonnyilatkozatához csatolni köteles a vele közös háztartásban élő házas, 

vagy élettársának, valamint gyermekeinek vagyonnyilatkozatát. A képviselők 

vagyonnyilatkozata közérdekből nyilvános. A képviselők hozzátartozójának nyilatkozata nem 

nyilvános, abba csak a vagyonnyilatkozat vizsgáló bizottság tagjai tekinthetnek bele 

ellenőrzés céljából. A vagyonnyilatkozat tételnek elmulasztása esetén annak benyújtásáig az 

önkormányzati képviselő a képviselői jogait nem gyakorolhatja, tiszteletdíjat, költségtérítést 

nem kaphat.  

 

A Pénzügyi Bizottság, mint a vagyonnyilatkozatokat kezelő bizottság, megállapította, hogy az 

önkormányzati képviselők és érintettek az imént felsoroltak a jogszabályi előírásoknak 

megfelelően vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségüknek eleget tettek.  

 

A képviselők, polgármester, alpolgármester vagyonnyilatkozatai a város honlapján 

megtekinthetők.  

 

Köszönöm.  

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr: Nagyon szépen köszönöm. Megnyugodva, hogy a 

törvényesség keretein mehetünk tovább, akkor a napirendet szeretném ismertetni.  

 

Első napirendi pontunk. Az önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének elfogadása 

lesz. Ehhez van egy végrehajtási rendeletünk is és egy önkormányzat adósságot keletkeztető 

ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek saját bevételének megállapítása a tárgyévet 

követő három évre. Határozati javaslat.  

 

Második napirendi pont. Beszámoló a Belső Ellenőrzés 2018. évi IV. negyedévi 

tevékenységéről.  
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Harmadik napirendi pont. A temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 23/2016-os 

önkormányzati rendelet módosítása.  

 

Negyedik napirendi pont. Kabinet Iroda 2018. évi beszámolója. 

 

Az ötödik napirendi pont. A polgármester szabadsága ütemezésének jóváhagyása.  

 

Hatodik. Beszámoló a Hódmezővásárhelyi Települési Értéktár Bizottság tevékenységéről és 

döntés a bizottsági tag megválasztásáról. 

 

Egyebekben pedig tíz nyílt ülésre és öt darab zárt ülésre előterjesztett napirendre teszek 

javaslatot.  

 

Kérem, hogy akinek a napirenddel kapcsolatosan javaslata van, jelezze! Érkezett egy 

bizottsági módosítás a következő három napirendi pontnak a törlésére:  

 

Nyolcas napirendi pontként volt betervezve. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az 

elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 9/2016-os önkormányzati rendelet 

módosítása.  

 

A kilences. Döntés a helyi vállalkozások részére nyújtandó, nyújtható bérfejlesztési 

támogatásról szóló 4/2018-as önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről.  

 

És végül a tizenhármas. Hódmezővásárhelyi Működtető és Szolgáltató Nonprofit Zrt. 2019. 

évi üzleti terveivel kapcsolatos döntés. 

 

Jó. Tehát a bizottságok ezt a három napirendi pontot javasolták levételre. Én szeretném 

megjegyezni a tizenhármas napirendi pont védelmében, nyilván elfogadva, hogy a bizottságok 

mind a három levételt javasolták, hogy a Hódmezővásárhelyi Működtető és Szolgáltató 

Nonprofit Zrt.-nek a vezetése az összehasonlíthatatlanul nyugodtabb lenne, hogyha az ő üzleti 

tervüket el tudnánk fogadni. Bár nyilván az élet nem áll meg, hogyha nem fogjuk ezt 

megtárgyalni, mégis kérem, hogy fontolják meg, hogy ezt mégis fogadjuk el. Napirendekhez 

kérdés, hozzászólás, Cseri Tamás képviselő úr, parancsoljon! 

 

Kecskeméti Rita képviselő asszony megérkezett, létszám: 15 fő. 

 

Cseri Tamás képviselő úr: Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A költségvetéssel 

kapcsolatos napirendi pontot levételre szeretném javasolni. Meg is tudom indokolni, hogy 

miért. Szerdán volt bizottsági ülés. Összeült az összes bizottsága az önkormányzatnak és 

gyakorlatilag a mi három javaslati pontunkat elfogadták. Tehát, be tudtuk rakni a 

költségvetésbe, de van egy kis problémánk, ami nem is olyan kicsi. Mégpedig az, hogy egy 

nagyon komoly hitelfelvétel mellett tudták ezt beállítani jelen pillanatban a költségvetésben, 

és ezt a komoly hitelfelvételt gyakorlatilag az összes frakció, minden párthoz tartozó ember 

elutasította. Itt nemcsak a FIDESZ, hanem elutasította a JOBBIK és a szocialista képviselők 
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is. Tehát, gyakorlatilag jelen pillanatban nincs meg az a feltétel, hogy a költségvetést el tudjuk 

fogadni, hiszen ha ez a komoly hitel kiesik, akkor ezt a költségvetést át kell dolgozni. Itt 

azonban meg szeretném ragadni az alkalmat, hogy megköszönjem a hivatal munkatársainak a 

rendkívül konstruktív tárgyalást, hiszen mind aljegyző úr, mind irodavezető asszony 

elfogadta, hogy ezt a költségvetést át kell dolgozni. aljegyző úrnak még volt is egy olyan 

megjegyzése, hogy természetesen ők akár hússzor átdolgozzák hogyha arról van szó, a 

költségvetést. Mi húsz átdolgozást nem kérünk, egyetlen egy átdolgozást kérünk, mégpedig 

azt, hogy ezt a hitelfelvételt vegyük ki a költségvetésből és Önök úgy alkossák meg a 

költségvetést, hogy azt akár a jövő héten egy rendkívüli közgyűlés keretében hitel nélkül el 

tudjuk fogadni. 

 

Köszönöm. 

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr: Nagyon szépen köszönöm. Még egy szóra kérem 

Cseri Tamást. Úgy emlékszem, hogy ugye az Önök javaslatai körülbelül másfélmilliárdos 

egyensúlytalanságot okoztak ebben a javaslatban. Hogyan kívánják, tehát ugye most a hivatal 

az egy ilyen gordiuszi csomó átvágással a hitelfelvétel összegének a növelésével oldotta meg 

ezt az egyensúlytalanságot. Önök ugye ezt nem fogadták el. Mi az Ön javaslatuk ahelyett?  

 

Cseri Tamás képviselő úr: Polgármester Úr! A frakciónak az a véleménye és a szervezeti és 

Működési Szabályzatban is az van, hogy a költségvetést az önkormányzat munkatársai 

készítik el. Mi a javaslatunkban a fejlesztési pénzek körülbelül tíz, tizenegy-két százalékára 

tettünk javaslatot. Tehát mindössze a mi kérésünk a fejlesztési pénzek, amiből ha jól 

emlékszem, tíz és fél milliárd Önök által be lett állítva a költségvetésbe. Mi ennek a tíz és fél 

milliárdnak a 10 %-át szeretnénk, hogyha módosítanák. Én úgy gondolom, hogy egy hét alatt 

ezt a hivatal munkatársai el tudják végezni, hiszen felkészült szakemberekkel dolgozik. Meg 

lehet ezt a költségvetést alkotni úgy, hogy 10 %-ot a fejlesztési pénzek átcsoportosításával. 

vagy olyan területek módosításával, amit Önök jónak látnak, megalkossák.  

 

Köszönöm. 

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr: Igen. Tehát, Önök azt javasolják, hogy a fejlesztési 

pénzekből vegyünk le akkora összeget. Jól értem Hegedűs Zoltán képviselő úr? 

 

Hegedűs Zoltán képviselő úr: Tisztelt Közgyűlés! A mi javaslatunk az, hogy ez a három 

pont, az a 3 terület kerüljön be a költségvetésbe és hitelfelvételre, rulírozó hitelfelvételére se 

kerüljön sor. Tehát, ez a mi kérésünk. Aljegyző úr itt szintén szeretném kiemelni, nagyon 

konstruktív volt, azt mondta, hogy természetesen meg tudják tervezni a költségvetést így, 

úgyhogy szerintem bízzunk, bízzunk a hivatalban. Meg fogják tudni tervezni, meg tudják 

oldani ezt a kérdést. 

 

Köszönöm szépen. 
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Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr: Azt azért nagyon szeretném tisztázni, nem mintha 

Önök nem tudnák, csak úgy játszanak, mintha nem tudnák, hogy a költségvetésnek az 

összeállítása technikailag a hivatal dolga. Amit Önök döntenek, az fog bekerülni. Ha Önök azt 

mondják, hogy legyen hárommilliárd hitelfelvétel, akkor azt fogja a hivatal betervezni, ha 

Önök azt mondják, hogy legyen nulla, akkor azt fogja betervezni. A hivatal egyvalamit nem 

fog tudni megtenni, Önök helyett politikai döntést hozni arról, hogy mire költsön pénzt ez a 

város 2019-ben. Ez az Önök feladata. Tehát, ha Önök azt mondják, hogy nincs hitelfelvétel, 

de költsünk másfél milliárddal többet, annak a forrását Önöknek kell megmondani. Tehát, azt 

nem lehet, egyensúlyban kell legyen a költségvetés. Volt egy költségvetési javaslat, ami 

egyensúlyban volt, Önök azt mondták, hogy legyen három, kettőszázötvenmillióval kevesebb 

bevételünk és legyen 1,3 milliárddal több kiadásunk. Miből?  

 

Hegedűs Zoltán képviselő úr! 

 

Hegedűs Zoltán képviselő úr: Én csak azt tudom ismételni, amit eddig is mondtam. Ez egy 

19 milliárdos költségvetés. Ebből mi 1,3 milliárdot, de ráadásul abba a háromtized milliárdba 

olyan rész is van, hiszen a Járható Vásárhely Programot Ön is megszavazta, lényegében egy 

bő milliárdról van szó. Ezt be lehet kalkulálni. Akarat kérdése és ezt Ön is pontosan tudja. 

Jegyző asszony is tudja, aljegyző úr is tudja. Várjuk. Szabad kezet kapnak. Szabad kezet 

kapnak, ez a mi javaslatunk, konstruktív javaslatunk. Azt gondolom, hogy ez elfogadható. Mi 

kétharmadot képviselünk és a fejlesztési lehetőség csupán 10 %-át kérjük, szerintem ez egy 

konstruktív javaslat. A többiekben szabad kezet kapnak, Önök úgy tervezik meg, ahogy jónak 

látják, nem fogunk beleszólni, el fogjuk fogadni és meg fogjuk szavazni. 

 

Köszönöm szépen. 

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr: Rendben van. Köszönöm szépen. Akkor én most tíz 

perc, vagy 15 perc szünetet rendelek el. Arra kérem a FIDESZ-es frakció tagjait, hogy velem 

fáradjanak át abba a kis irodába. Én elmondom Önöknek pontosan, hogy milyen lehetőségek 

vannak. Van hitelfelvétel, vannak bizonyos bevételek, amiket be tudunk tervezni, például 

ingatlan eladásból, esetleges adóemelésből. Miből lehet bevételt csinálni még és milyen 

kiadásokat lehet kihúzni. Lehet működési kiadásokat kihúzni, akkor dolgozókat kell 

elbocsátani, vagy nem lesz hó eltakarítás. Lehet fejlesztési kiadásokat kihúzni, akkor nem lesz 

útfelújítás, nem lesz Járható Vásárhely, vagy egyéb fejlesztés. Önök választása, hogy mit 

szeretnének, vagy plusz bevételt betervezni, vagy működési kiadást, vagy egyebet kihúzni. 

Kérem, hogy fáradjanak át a kis irodába! 

 

Tíz perc szünetet rendelek el. Köszönöm. 

 

Felhangzik a taps. 

 

SZÜNET 

 

A szünet alatt a FIDESZ-es képviselők az ülésteremben tartózkodtak. 
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A szünet alatt a díszteremből kiment a kis tárgyaló helyiségébe Dr. Márki-Zay Péter 

polgármester úr, Dr. Kis Andrea alpolgármester asszony, Dr. Varga Ildikó jegyző asszony és 

Dr. Tatár Zoltán aljegyző úr. 

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr: Folytatjuk a közgyűlés napirendi pontjainak 

tárgyalását.  

 

Tehát, Cseri Tamás képviselő úrnak az a javaslata, hogy vegyük le a költségvetést a 

napirendről. A szünet alatt volt egy megbeszélés, bár épp Önökkel csak nyilvános, de bent a 

kis tárgyalóban könyvvizsgáló asszonnyal és a hivatal vezetésével minekünk van egy 

javaslatunk arra, hogy az Önök kérésének megfelelően az Önök három pontja bekerül a 

költségvetésbe és nulla hitelfelvétel van benne. Ezt a javaslatot a Pénzügyi Gazdasági 

Bizottság vezetőjével egyeztetve kedd délután kettő órakor fogja a bizottság tárgyalni és kedd 

délután három órára rendkívüli közgyűlést hívunk össze. Jó? Tehát, az Önök által javasolt 

időpontban ezt meg fogjuk beszélni. A javaslatot ennek megfelelően nyilván, ahogy a 

hivatalos anyag is elkészül róla, akkor Önök meg fogják kapni és délután, kedd délután kettő 

órakor bizottság megbeszéli, három órakor közgyűlés.  

 

Fél? Akkor legyen fél három? Rendben van. Tehát, Kovács László képviselő úr hármas 

időpontot javasol a bizottságra és ő előre kéri írásban, ha jól értem ez volt a másik 

megjegyzés? Igen, az anyagot megkapja előre, nyilván mindenki más is természetesen. Jó. 

Tehát, három órakor fogunk rendkívüli közgyűlésen tárgyalni és akkor fogjuk a most már 

összeállt javaslatunkat előadni, illetve Önök ekkor fogják eldönteni, hogy támogatják-e? 

Ennek megfelelően akkor a döntés a jelenleg a napirendről az első költségvetést érintő 

napirend, a nyolcadik, a kilencedik és a tizenharmadik pontoknak a levétele. Más hozzászólás 

van-e a költségvetés, hozzászólás van-e a napirendhez?  

 

Hegedűs Zoltán képviselő úr! 

 

Hegedűs Zoltán képviselő úr: Tisztelettel azt javaslom, hogy a hetes napirendi pontot most 

vegyük le a napirendről, ez egyébként az én saját képviselői indítványom. Itt jegyző 

asszonytól kaptunk a bizottsági ülésen egy módosító indítványt. Én azt javaslom konstruktíve, 

hogy vegyük le napirendről. Mi megpróbáljuk abban a formai követelményben 

megfogalmazni az SzMSz módosító javaslatunkat, amit elénk tártak. Egyeztetni fogok jegyző 

asszonnyal személyesen, hogy egy olyan anyag kerüljön Önök elé, amely mind formai, mind 

tartalmi szempontból megfelel az elvárásoknak. 

 

Köszönöm szépen. 

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr: Köszönöm. Jó. További javaslatok vannak-e a 

napirendre vonatkozóan? Fekete Ferenc képviselő úr! 
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Fekete Ferenc képviselő úr: Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A 13-as számú 

napirenddel, a HMSZ Zrt. üzleti tervével kapcsolatban is kértük a levételt. Indoklásként 

szeretném elmondani, történt egyezetés a korábbi időszakban a HMSZ Zrt.-vel kapcsolatban. 

Körülbelül két héttel ezelőtt volt az. hogy egy kis fizetési problémák és különböző anomáliák 

kerültek a cég és akkor azt kértük, hogy amennyiben lehet, kapjunk egy átvilágítást és a 

FIDESZ frakció támogatja az üzleti tervet abban az esetben, ha az adatoknak a birtokában 

leszünk. Ez amikor megtörtént, abban a pillanatban tudjuk támogatni és tovább mehet a 

cégnek a működése. 

 

Köszönöm szépen. 

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr: Jó. Az átvilágítást végző cégnek a kiválasztása már 

megtörtént, úgyhogy ennek az átvilágításnak a folyamata is hamarosan elindul. Az Önök 

kérésének megfelelően az adatok rendelkezésükre fognak állni. 

 

Jó. Tehát, akkor még egyszer. Az első, a hetes, a nyolcas, a kilences és a tizenhármas 

napirendi pontok levételéről szavazunk, hogyha nincs további hozzászólás, aki egyetért ezen 

napirendi pontok napirendről történő levételével, emelje föl a kezét! Tíz. Köszönöm szépen.  

 

Szavazás: 

 

  10 igen (A szavazásban 10 képviselő vett részt.) 

 

 

Aki nem ért egyet ezen pontok napirendről levételével, emelje fel a kezét! Öt. Köszönöm 

szépen. 

 

Szavazás: 

 

  5 nem (A szavazásban 5 képviselő vett részt.) 

 

Tíz-öt arányban tehát elfogadtuk, tartózkodás nem volt. Elfogadtuk a napirendet.  

 

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

17/2019. (II.08.) határozata 

Tárgy: Cseri Tamás, Hegedűs Zoltán és Fekete Ferenc képviselő urak módosító indítványa a 

2019. február 8-i, rendes közgyűlés napirendi pontjaival kapcsolatban 

 

H A T Á R O Z A T 
 

1./ Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja Cseri Tamás, Hegedűs 

Zoltán és Fekete Ferenc képviselő urak 2019. február 08-i, rendes közgyűlés napirendi 

pontjaira vonatkozó módosító indítványát, mely szerint az alábbi napirendeket ne tárgyalja a 

közgyűlés. 
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Nyílt ülésre előterjesztett, fel nem vett napirendi pontok: 

1./ a./ Az Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének elfogadása  

b./ A 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet elfogadása 

c./ Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 

és saját bevételeinek megállapítása a tárgyévet követő három évre  

 

7./ …. /2019. (II. …) önkormányzati rendelet Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város 

Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról (továbbiakban: 

SzMSz) szóló 21/2014. (XI.19.) önkormányzati rendelet módosításáról. (A Csongrád Megyei 

Kormányhivatal CS/B01/01150-1/2019. számú javaslattétele) 

 

8./ A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes 

szabályokról szóló 9/2016. (II.05.) önkormányzati rendelet módosítása  

 

9./ Döntés a helyi vállalkozások részére nyújtható bérfejlesztési támogatásról szóló 4/2018. 

(II.13.) számú önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről  

 

13./ Hódmezővásárhelyi Működtető és Szolgáltató Nonprofit Zrt. 2019. évi üzleti terveivel 

kapcsolatos döntés  

 

A határozatot megkapja: 

1./ Tisztségviselők H.  

2./ SzMSz szerintiek H. 

3./ Irattár 

 

Bocsánat, igen, akkor így ebben az összevont formában, tehát, a módosításról szavaztunk 

most, a levételről, akkor a fennmaradó napirendnek a megszavazása szintén szükséges. 

Kérem, hogy aki elfogadja a napirendet, emelje fel a kezét! Egyhangúan elfogadtuk a 

napirendet, köszönöm szépen a figyelmeztetést..  

 

Szavazás: 

 

  15 igen (A szavazásban 15 képviselő vett részt.) 

 

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

18/2019. (II.08.) határozata 

Tárgy: A 2019. február 8-i rendes közgyűlés napirendjének elfogadása 

 

H A T Á R O Z A T 
 

1. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2019. február 8-i rendes 

közgyűlés napirendjét 5 fő, 6 egyebek, és 5 zárt ülésre előterjesztett napirenddel, az 

alábbiak szerint fogadta el. 

 

Nyílt ülés fő napirendjei: 

2./ Beszámoló a Belső Ellenőrzés 2018. év IV. negyedévi tevékenységéről  

3./ A temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 23/2016. (V.11.) számú önkormányzati 

rendelet módosítása  

4./ Kabinet Iroda 2018. évi beszámolója  
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5./ A polgármester szabadsága ütemezésének jóváhagyása  

6./ Beszámoló a Hódmezővásárhelyi Települési Értéktár Bizottság tevékenységéről és döntés 

bizottsági tag megválasztásáról  

 

Egyebek: 

10./ Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2019. évi I. féléves 

munkatervének módosítása 

11./ Döntés a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság külső tagjának 

megválasztásáról 

12./ Ingatlan használati megállapodás Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata 

és a Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás között  

14./ A Hódmezővásárhelyi Működtető és Szolgáltató Nonprofit Zrt. új igazgatósági tagjának 

megválasztása  

15./ A 13/2019. (I.24.) számú. határozat módosítása (A Vásárhelyi Valóság 5 tagú 

szerkesztőbizottságának felállításáról szóló döntés)  

16./ Beszámoló a Bodnár Bertalan Oktatóközpont 2018. évi tevékenységéről  

 

Zárt: 

1./ Önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek díjazásával 

kapcsolatos döntések meghozatala  

 HÓDFÓ Nonprofit KFT 

 Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató ZRT 

 Csongrád Megyei Kegyeleti KFT 

 Hód-Fürdő KFT 

2./ Döntés városi kitüntetések adományozásáról – Javaslat Pro Urbe kitüntetés 

adományozására  

3./ Döntés városi kitüntetések adományozásáról – Javaslat a Hódmezővásárhely Díszpolgára 

kitüntetés adományozására  

4./ Döntés városi kitüntetések adományozásáról – Javaslat a Signum Urbis Honorantis 

kitüntetés adományozására  

5./ Döntés rendkívüli települési támogatás iránti kérelmekről  

 

A határozatot megkapja: 

1./ Tisztségviselők H.  

2./ SzMSz szerintiek H. 

3./ Irattár 

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr: Minden év elején hagyomány az, hogy 

megemlékezünk a Hódmezővásárhelyen született, házasságot kötött és elhalálozott 

személyekről az előző év vonatkozásában. Szeretném Önöket tájékoztatni 2018 évben 

városunkban 485 kiscsecsemő született. Az elhunytak száma 622 fő és 269 házasságkötés 

történt. Arra kérem, hogy a hagyományokhoz híven emlékezzünk meg az elhunytakról és egy 

egyperces néma felállással adózzunk emléküknek.  

 

A képviselő-testület tagjai, a hivatal dolgozói, az intézményvezetők és városunk jelenlévő 

polgárai egyperces néma felállással adóznak az elhunytak emlékének. 
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Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr: Köszönöm. Kószó Péter képviselő úr szeretne 

szólni. Napirend előtti felszólalás keretében megfelel?  

 

Dr. Kószó Péter képviselő úr: Igenis csatlakozva az Ön kegyeleti aktusához kicsit méltatlan, 

a házhoz talán méltatlan napirendi pontokról való vita után azért szeretném azt a szomorú és 

tragikus hírt is bejelenteni, hogy ebben az évben sajnos három olyan képviselőtársunkat 

veszítettük el, akik a rendszerváltás óta, 1988. óta a város közéletében igen komoly 

meghatározó szerepet játszottak. Novák Imre alpolgármester úr, aki több mit 20 éven 

keresztül látta el ezt a tisztséget. Szeli Ferenc képviselőtársunk, aki az MSZP padsoraiban 

több cikluson keresztül vett részt a közgyűlés munkájában, külső bizottsági tagként és Czuczi 

Győző, aki az első rendszerváltó önkormányzati képviselő-testület tagja volt. Ő akkor a 

Szabad Demokraták színében lett képviselő. Én nem azt gondolom, hogy most mindenkiről 

megemlékeztünk, én csak ezt a három volt képviselőtársamat szerettem volna kiemelni, 

hiszen annak ellenére, hogy különböző politikai oldalon voltunk, azért mindig tudtuk a 

nézeteinket közös nevezőre hozni. Jó volt velük dolgozni. Tették a városért azt, amit minden 

vásárhelyinek meg kell tenni pártpolitikai hovatartozás nélkül. 

 

Köszönöm szépen. 

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr: Én is köszönöm. Interpellációs javaslat nem 

érkezett, úgyhogy a további napirend előtti felszólalásoknak szeretnék helyet adni. Egyben 

Rókus Ákost szeretném kérni, hogy tegye meg szintén a felszólalását. Ő felszólalási jegyet 

kért a Szerdahelyi József Nonprofit Kft. működésével kapcsolatos tájékoztató megtartására. 

 

Rókus Ákos ügyvezető úr: Köszönöm szépen.  

 

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Azért kértem a felszólalás lehetőségét a mai 

nap folyamán, mert az elmúlt rendes közgyűlés óta, december óta eltelt kettő hónap, ezalatt a 

kettő hónap alatt gyökeres változás történt a Szerdahelyi József Nonprofit Kft. életében. Ez a 

Vásárhelyi TV-t üzemeltető gazdasági társaság. Korábban már látszódott, hogy anyagi 

nehézségei vannak a cégnek és november közepére fizetésképtelenné is vált a társaság. Ennek 

következtében a munkavállalók nem kapták meg a bérüket, akik december 28-án 

mindannyian rendkívüli felmondással éltek. Így januártól, bocsánat, december 28-ától nincs 

munkavállalója a cégnek, így a tevékenységét, gazdasági tevékenységét megszüntette. 

Polgármester úrral egyeztetve én elkezdtem januárban az összes szerződést felmondani, ami a 

Vásárhelyi TV-vel kapcsolatos volt, január 14-én az első számú polgármesteri utasításnak 

megfelelően egy birtokba adás-vételi eljárás is történt a polgármesteri hivatal és közöttem. 

Tulajdonképpen abban egyeztünk meg, hogy január 14-ét követően nem juthat be senki a 

Vásárhelyi TV épületébe. Ezzel próbáljuk megőrizni a vagyontárgyakat, valamint az iratokat. 

Január folyamán, egész pontosan január 25-én megszűnt a Vásárhelyi TV-nek a 

műsorszolgáltatási jogosultsága, a Médiatanáccsal közös megegyezéssel szüntettük ezt meg. 

Így lényegében az kimondható, hogy 32 év után megszűnt a Vásárhelyi Televízió. Január 31-

iei nappal február 4-én leadtam a Vásárhelyi TV-nek tulajdonképpen a Szerdahelyi József 
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Nonprofit Kft.-nek a záró leltárát és várhatóan egyébként a felszámolási eljárás az meg fog 

indulni most februárban.  

 

Köszönöm szépen. 

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr: Köszönöm szépen a tájékoztatást. Akkor további 

napirend előtti felszólalásokra van lehetőség. Cseri Tamás képviselő úr. 

 

Cseri Tamás képviselő úr: Tisztelt Közgyűlés! Januárban a közgyűlés rendkívüli közgyűlés 

keretében beszélt a túlóra törvényről és azt a döntést hoztuk az önkormányzat alkalmazottai, 

dolgozói, akiket érint ez a törvény, azokat hívjuk össze, beszéljük meg velük, hogy mi a 

helyzet, világosítsuk fel őket, hogy pontosan miről van szó, megértsék, hogy mit 

támogatnának, mit nem támogatnának. Tehát, tartsunk egy ilyen gyűlést és ezt beszéljük meg 

a dolgozókkal. Én rendkívül méltánytalannak tartom azt, hogy a közgyűlésen ezt a kérését a 

FIDESZ frakciója fogalmazta meg Ön felé, mi kértünk egy ilyen találkozási lehetőséget. Erre 

föl Önök úgy szervezték meg, hogy gyakorlatilag képviselőtársaim nem is kaptak meghívót. 

Gyakorlatilag úgy értesültünk erről az egészről, hogy egy dolgozó felhívott, hogy tudunk-e 

erről, hallottuk-e ezt, vagy miről van szó? Hiszen Ön a saját nevében kiküldött egy meghívót 

és Ön meghívta ezeket az embereket. Ennek következtében teljes érdektelenségbe fordult a 

dolog, hiszen a 370 munkavállalóból mindössze negyvenegynéhány ment el. Ráadásul ővelük 

egy olyan kérdőívet töltettek ki, ami rendkívül félrevezető volt, hiszen olyanról kellett igent, 

vagy nemet mondani, ami őket nem is érinti.  

 

Én úgy gondolom, hogy mint ahogy láttuk az előbb a költségvetés tárgyalásánál, hogy Ön 

nagyon gyakran elviszi a dolgokat a médiapolitizálás irányába, és egyszerűen csak 

botrányokat generál azért, hogy a sajtó figyelme minél jobban Önt megtalálja, hiszen ezt 

láttuk az előbb is. Két napja tudják, hogy mi a költségvetést így nem fogjuk elfogadni, két 

napjuk volt erre, hogy átdolgozzák, ehelyett most öt perc alatt akarta az egészet átdolgozni, 

mert így botránykeltőbb volt, így a kamerák villogtak, a fényképezőgép vakuk itt voltak 

körülöttünk, és így bekerülhetett a médiába.  

 

Én úgy gondolom, hogy a dolgozókkal sem érdemes, sem a várossal, sem a dolgozókkal ezt a 

játékot játszani. Mint ahogy mutattam ez stílszerűen színházteremben volt előadva az Ön 

előadása, mely teljesen érdektelenségbe fulladt. Nem hiszem, hogy ebbe az irányba érdemes 

már ezt a 6-8 hónapot tovább vinni, és megkérném a továbbiakban, hogy tartózkodjon ettől!  

 

Köszönöm.  

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr: Hát nem tudom, hogy egyáltalán szükséges-e még 

itt a városban bárkinek felhívni a figyelmét arra, hogy amit mond, az nem felel meg a 

valóságnak. Ugye először is ezt a bizonyos túlóra törvénnyel kapcsolatos szavazást Önök 

javasolták.  
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Másodjára. Ezek a dolgozók természetesen kaptak tájékoztatást, kaptak meghívást. Az, hogy 

erre 46 ember ment el az érintett potenciálisan 370-ből, az én azt gondolom, nem a mi hibánk. 

Mi a meghívókat kiküldtük. Tehát ennyi érdeklődő jött el. Én is beszéltem olyannal, 

pontosabban megkeresett olyan, aki nem volt ott, de közölte, hogy egyébként nagyon sokan 

sajnos például a munkaidejük miatt nem voltak ott. Ez egyáltalán nem azt jelenti, hogy őket 

nem érdekli a törvény, és nyilván nem is állásfoglalást szerettek volna ezzel tenni.   

 

Minden választáson, tehát Önök ugye több ilyen nemzeti konzultációt szerveznek hasonló 

részvételi arányokkal, de ez tulajdonképpen azt gondolom, a demokrácia velejárója. Nagyon 

sok demokratikus országban ez nem számít kirívó részvételi aránynak. Én a részvételi arányt 

semmiképpen sem minősíteném. A meghívás mindenki számára nyilvános volt ez az 

esemény, azt gondolom, Önökkel is beszéltünk ezt megelőzően és megbeszéltük, hogy ott 

lesznek. Én nagyon örülök neki.  

 

A sajtó figyelmével kapcsolatos megjegyzésére szeretnék reagálni. Au a sajtó amelyik 

megjelent, pontosan melyik oldalnak a sajtója Cseri Tamás képviselő úr? Szeretnék én Ön 

szerint, az az én feladatom, hogy kattogjanak a fényképezőgépek, pattogjanak a kamerák? Az 

Önök sajtója engem folyamatosan hazugságokkal igyekezik engem lejáratni. Én megkértem 

Önöket, hogy vonuljunk félre egy terembe és beszéljük meg kulturáltan azt, hogy hogy lehet 

egyensúlyba hozni a város költségvetését? Önök nem voltak erre hajlandóak és én ezért 

engem hibáztat, és azt gondolja, hogy ezzel én az Önök sajtójába szerettem volna bekerülni. 

Azt kérem, hogy legalább a saját logikai elveinek megfelelően gondolja át, mielőtt mond 

valamit. 

 

Felhangzik a taps. 

 

Alpolgármester asszony szeretne szólni.  

 

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

Cseri Tamás képviselőtársam azt mondta, hogy itt napok voltak arra, hogy kidolgozzunk egy 

tervezetet. Valóban a kollegák nagyon sokat dolgoztak arról, csak, hogy elmeséljük ennek a 

folyamatát, hogy hogyan is alakult ki ez a ma délelőtt, illetve a napirendről felvétel, 

elmesélném, hogy kedden 11,00 órakor volt egy képviselői egyeztetés a FIDESZ frakcióval, 

ahol megjelent Hegedűs Zoltán frakcióvezető úr és Cseri Tamás képviselő úr. Cseri Tamás 

volt a FIDESZ frakció költségvetési megszólalója, szóvivője és elmondta a következő három 

pontot a költségvetéssel kapcsolatban. Harminc százalékkal csökkenteni kell a vállalkozók, a 

vállalkozások építményadóját, egymilliárd forintot kell adni a kórháznak, illetve a harmadik 

javaslat pedig, hogy a Járható Vásárhely Programnál 300 millióra kell emelni a 

költségvetésben 150 millióra betervezett összeget. Ez volt az Önök javaslata. Én annyit kérem 

mindösszesen, hogy próbáljuk megtalálni, tegyenek mellé javaslatot, hogy hol van ehhez 

bevételi oldal?  

 

Nagy Ernő képviselőtársam pontosan el tudja mondani a korábbi években amikor ő is 

képviselő volt, hogyha egy költségvetési módosító javaslat érkezett az ellenzék részéről, 
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mindig elvárás volt a FIDESZ többség, a FIDESZ frakció részéről az, hogy a bevételi oldal is 

mindig mellé legyen téve.  

 

Ebben, ezt lezártnak tekintették, ezen a keddi tárgyaláson elmondták ezt a három javaslatot. A 

szerdai bizottsági ülésen álltak elő Önök azzal a javaslattal, hogy akkor nem fogadjuk el. 

Hozzáteszem, a kollegák elkészítették ezt a javaslatot, betették a költségvetésbe. A szerdai 

bizottsági ülésen közölték, hogy a hitelfelvételt elutasítják. Ezt követően most egy teljesen új 

javaslat is felmerült, hogy már a rulírozó hitelt sem engedik, amit Önök is az elmúlt években 

használtak. Jóval nagyobb mértékben használtak ki, mint mondjuk a jelenlegi városvezetés 

2018-ban. Pontosan megnézheti és Hegedűs Zoltán bizonyára emlékszik erre, úgyhogy itt az 

összegek alatti konstruktivitásról én azt gondolom, hogy nem lehet azt mondani, hogy nem 

voltunk ebben a kérdésben kompromisszum készek. +Csak. hogy a kompromisszum készség 

számomra nem azt jelenti, hogy az Önök javaslatát csont nélkül elfogadjuk. Ni mindent 

megteszünk a magunk részéről és azt állítani, hogy itt mondjuk most mi 5 perc alatt akarunk 

bármilyen módosítót elfogadni, az azért enyhe túlzás, én azt gondolom.  

 

Felhangzik a taps. 

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr: Mielőtt Cseri Tamásnak megadom a lehetőséget a 

reakcióra, szeretném, ha azokra is reagálna, amiket én szeretnék mondani.  

 

Önök tartottak egy sajtótájékoztatót, amiben azt állították, hogy másfél milliárdos 

csúszdapark fejlesztés van a költségvetésben, ami természetesen szokás szerint nem igaz. 

Százhúszmillió forint a teljes strand fejlesztés értéke, amiből feltételezhetően egy csúszdának 

a költsége, magának ennek a csúszdaparknak a költsége az 40 és 60 millió forint között lehet. 

Önök hibáztatnak ebben a sajtótájékoztatójukban másfél , 1,9 milliárdos hitelfelvételért, amit 

kizárólag azért volt szükség, mert Önök betettek 1,5 milliárd forintnyi egyensúly rontó 

intézkedést.  

 

Önök azt állították Kecskeméti Rita képviselő asszony, azt állították, hogy négy milliárd 

forint van a város számláján és ebből miért nem fizettünk ki működési költségeket? Önöknek 

pontosan kellene tudni, hogy fejlesztési pénzeket tilos működési felhasználási célra használni. 

Ezt Önök nem tartották be, ezért kellett többek között 460 millió forint uniós pénzt 

visszafizetni az Önök szabálytalansága miatt a tavalyi évben.  

 

Önök azt mondják, hogy 10,5 milliárd fejlesztési pénzből szabadon át lehet csoportosítani az 

Önök fejlesztési céljaikra. Ismét elfelejtik, hogy ezeknek a pénzeknek a legnagyobb része 

kötött felhasználású, amit semmi másra nem lehet felhasználni.  

 

És végezetül itt van ez a rulírozó hitel. Ez a rulírozó hitel az Önök esetében, ez Önök éveiben 

mindig felhasználták és vissza is fizették, ugye szokás szerint az év utolsó napján visszafizeti, 

év első napján fölveszi és végig használja. Ezzel szemben a tavalyi évben mi fel sem vettük, 

fel sem használtuk. Miért kell mégis a rulírozó hitel? Azért, mert még az előző években az 

Államkincstár meghitelezte a béreket az önkormányzatnak, ezt tavaly évközben megvonta ezt 
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a lehetőséget a várostól valamiért. Innentől kezdve minekünk először ki kell fizetnünk a 

dolgozók bérét és majd 20-a után az Államkincstár ezt elszámolja felénk. Azzal, hogy ez a 

rulírozó hitel van, ezzel bármilyen kellemetlen helyzetben is van az önkormányzat, tudtuk 

garantálni, hogy a dolgozók bérét mindig ki fogjuk tudni fizetni és évvégével, vagy hó 

végével ahogy tetszik, mindig meg fog jönni az Államkincstár pénze és abból azt ki tudjuk 

pótolni, vissza tudjuk fizetni. Önök azzal, hogy most olyan javaslatot tesznek, - ami nem volt 

benne az eddigiekben -, ez ma hangzott itt el először, hogy még rulírozó hitel sem legyen, 

Önök a dolgozók bérének a kifizetését kockáztatják. Számtalan városházi dolgozónak, 

önkormányzati dolgozónak, óvónőnek, pedagógusnak a bérét kockáztatják. Tehát, szeretném 

Önöket emlékeztetni, és semmi, semmi logika nincs mögötte, hiszen ennek a rulírozó hitelnek 

egyébként is kötelezően vissza kell fizetni évvégére és ahogy mondom, Önökkel ellentétben 

mi ebből tavaly egy fillért sem vettünk föl. Ez egy biztonsági háló. 

 

Jó. Ennyit szerettem volna mondani és akkor nagyon kíváncsi vagyok Cseri Tamás reakcióira.  

 

Cseri Tamás képviselő úr: Egy dolgot…..  

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr: Hátha elolvasta már őket. 

 

Cseri Tamás képviselő úr. Tessék?  

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr: Ha elolvasta már őket. 

 

Cseri Tamás képviselő úr: ….egy dologra szeretnék reagálni, ezt is megmondva, vagy azt is 

megmondom,hogy miért, amit az előbb elmondott. Ezt is egyébként rendkívül 

méltánytalannak tartom, hogy tényekről kezdünk el vitatkozni. Ön tényeket tagad és itt az 

ember egyszerűen kénytelen visszamenni a puszta tényekhez, hiszen Ön gyakorlatilag 

szemrebbenés nélkül letagadja az ember szemébe is, ami megtörtént, hogy történt meg.  

 

Én egy dolgot szeretnék elmondani, hogy ezt megértsék, miről beszélek és azért tartom ezt 

nagyon fontosnak, mert polgármester úr kommunikációjára ez a történet végtelenül jellemző, 

hiszen gyakorlatilag egy éve ezt csinálja. Én mondtam, hogy nagyon nehezményezzük azt, 

hogy össze szeretnénk ülni a dolgozókkal és erre a beszélgetésre nem kaptunk meghívót. Ön 

erre föl azt mondja, hogy dehogynem, meg volt beszélve.  

 

Na, elmondom, mi volt a megbeszélés. A dolgozók kaptak polgármester úrtól egy meghívó 

levelet kedd délután három órára. Kedd reggel engem felhívott az egyik dolgozó, és 

megkérdezte, hogy miről van szó. Mondtam neki, hogy nem tudom, mondja el, hogy mire 

gondol, vagy miről kaptak levelet. Elárulta nekem, hogy itt van előtte egy levél, három órára 

menni kellene  a BFMK-ba megbeszélni ezt túlóra törvényt. Tudok-e róla, miről van szó? 

Mondom, fogalmam sincs, tudom, hogy kértünk ilyet, de én nem kaptam meghívót. Akkor 

telefonáltam Zoltánnak, képviselőtársamnak, frakcióvezető úrnak. Megkérdeztem tőle, hogy ő 

kapott-e meghívót, vagy tud-e erről az egészről valamit? Mondta, hogy fogalma sincs, ő nem 

kapott meghívót, de felhívja alpolgármester asszonyt, hogy miről van szó. Felhívta 
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alpolgármester asszonyt, és megkérdezte tőle, hogy akkor ez most micsoda? Délután háromra 

akkor összeszerveztek egy ülést nélkülünk és mondja alpolgármester asszony, hát igen, ezt 

így megszervezték, kiküldték a meghívókat. Erre mondtuk neki, hogy mi erről nem kaptunk 

meghívót, akkor egyáltalán ott beszélhetünk, vagy mi lesz ennek a menete, beszéljük meg. 

 

Na, most amit egy körülbelül negyedórája polgármester úr mondott, hogy velünk ez meg volt 

beszélve, hát így volt megbeszélve. Kaptunk reggel kerülő utakon egy figyelmeztetést, vagy 

egy kérést, hogy menjünk el és mikor rákérdeztünk, hogy valóban három órakor lesz egy 

ilyen, akkor azt mondták, hogy lesz, ha akarunk, akár el is mehetünk. Ez egy megbeszélés a 

polgármester úr szemében. A többire nem is reagálnék, ez végtelenül jellemző Önre. 

 

Köszönöm. 

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr: Nagyon szépen köszönöm, hogy Ön hiányolja a 

meghívást. Egy szóval nem mondtam, hogy Önöket mi meghívtuk volna. Azt mondtam, hogy 

beszéltünk róla és ez így van, most Ön elmondta, hogy beszéltünk róla. Egyébként, hogyha 

ennyire érzékeny arra, hogy ki mire kap meghívást, erre a rendezvényre Önöknek nem is 

kellett meghívót kapni semmilyen logika szerint. Az önkormányzat dolgozóit kérték, hogy 

hívjuk meg. Tehát, Önöknek nem kellett volna meghívót kapni. Soha ilyen hagyomány, 

megállapodás és a többi nem volt. Tehát, ezt megértem, hogy Önnek fáj és hiányzik, de 

semmilyen ezzel ellentétes megbeszélésünk soha nem volt. Ellentétben iskolai diákbálakkal, 

iskolai rendezvényekre és újévi koncertekre korábban a polgármestert mindig meghívták, én 

is panaszkodhatnék, hogy miért nem kapok meghívót ezekre a rendezvényekre mondjuk Vágó 

János képviselő úrtól. 

 

Hegedűs Zoltán! 

 

Hegedűs Zoltán képviselő úr: Értem amit mond, de, hogyha visszalapozza a közgyűlés 

jegyzőkönyvét, ott arról volt szó, és abban maradtunk, hogy hallgassuk meg, hogy mit 

mondanak az emberek.  

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr: Meghallgattuk.  

 

Hegedűs Zoltán képviselő úr: Hát Ön akarta meghallgatni, meg Kis Andrea akarta 

meghallgatni, mi is szerettük volna hallani, hogy mit mondanak az emberek. Csak nem 

lettünk meghíva erre. Én ezt nem tartom korrektnek, de fátylat rá, fátylat rá, bízom benne, 

hogy az együttműködés jegyében a jövőben nem történik ilyen. Hogyha arról beszélünk, hogy 

együtt csinálunk valamit, akkor arra mi is kapunk meghívót. Bízom benne, hogy a jövőben 

így lesz.  

 

Köszönöm szépen. 

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr: Köszönöm szépen. A hallgassuk meg javaslat az egy 

szavazás volt. Amikor választás van, a választáson meghallgatjuk, hogy mit mondanak a 
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választópolgárok. Itt meghallgattuk, hogy mit mondanak az érintett dolgozók, szavazatukkal 

elmondták. Nem kérdőív volt, azért szeretném elmondani, tehát, Cseri Tamás a fogalmakat 

tegyük tisztába. Nem egy kérdőívet töltöttek ki, hanem egy szavazólapon beikszelték az igen 

és a nem közül az egyiket. Van aki egyet sem.  

 

Kis Andrea alpolgármester asszony kíván szólni. 

 

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

azt szeretném kérdezni, hogy kedd reggel Önt mikor hívta fel az a bizonyos dolgozó? Mert, 

hogy reggel. 

 

Cseri Tamás képviselő úr: Nem tudom pontosan mikor hívott fel. 

 

Dr. Kis Andrea alpolgármester asszony: Jó. Köszönöm szépen a választ. ………………. a 

képviselői egyeztetésünk, ahol Ön Cseri Tamás képviselő és Hegedűs Zoltán alpolgármester 

ott voltak.  

 

Köszönöm. 

 

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

 

Felhangzik a taps. 

 

Hegedűs Zoltán képviselő úr: Lovagolhatunk az időpontokon. Valóban Cseri Tamás 

képviselő úr mondta ezt nekem, hogy kérdezzem meg. Be kell vallanom, elfelejtettem 

megkérdezni és ezért hívtam utána föl Kis Andreát, hogy beszéljük meg, hogy akkor mi a 

helyzet. Ennyi történt. ez azt gondolom mindenkivel, egy bárkivel megtörténhet. Én azt 

gondolom nem is ez a lényeg. A lényeg az, hogy 370 emberből elment 42-43, az emberek a 

lábukkal szavaztak. Azt mondták, ez a dolog őket igazándiból nem érinti és nem érdekli. 

Szerintem ez a lényeg.  

 

Köszönöm szépen. 

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

 

Felhangzik a taps. 

 

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

Cseri Tamás is itt volt azon a megbeszélésen, tehát, én azt gondolom, hogy ő egy önálló 

entitás, tehát, hogyha ilyen hírt kapott, azt nyugodtan közölhette ott velünk, hisz beszéltünk a 

közgyűlési anyagokról.  

 

Az, hogy a lábukkal szavaztak, ez is egy vélemény. Ugye Önök azt ígérték, hogy képviselni 

fogják a dolgozók akaratát. Én nagyon remélem, hogy azt az akaratot, ami ott megszületett, 

azt valóban képviselni fogják májusban.  
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Felhangzik a taps. 

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr: További napirend előtti felszólalások? Jó, 

amennyiben, bocsánat Szabó Pál képviselő úr! 

 

Dr. Szabó Pál képviselő úr: Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Én egy korábbi 

kérésemet szeretném megismételni a strand kutakkal kapcsolatosan a novemberi közgyűlésen. 

Kértem az akkori beszámoló kapcsán, hogy a két kútnak, mi szóba kerül ebbe a dologban, 

tehát az újonnan fúrt kútnak a vízkémiai tulajdonságát, illetve ami ott szóba került, hogy a 

kórháznál lévő hasonló jellegű kútnak a tulajdonságát, azoknak az összehasonlítását egy 

írásos formában szerettem volna megkapni. Ezt én továbbra is fönntartom és amennyiben ez 

lehetséges, tisztelettel kérem, hogy küldjék el nekem írásos formában a részemre, hogy 

tisztában lássunk és hátha költségek faragásában is segítene valamit esetleg ennek a kórház 

melletti kútnak a bevonása a kapacitás növelésbe.  

 

Köszönöm szépen. 

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr: Jó. Rendben van. Köszönöm szépen. Én kérni 

fogom Mucsi László városfejlesztési irodavezető urat, hogy akkor az Ön kérését amilyen 

mértékben tudjuk, nyilván a rendelkezésre álló információink erejéig elégítsük ki. Egyben 

szeretném irodavezető urat felkérni, hogy most a napirend előtti felszólalások után tartsa meg 

szokásos beszámolóját a folyamatban lévő beruházásainkról. 

 

Köszönöm. 

 

Mucsi László irodavezető úr: Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselők! Akkor, ahogy a 

közgyűlési határozat szól, minden közgyűlés előtt beszámolók a beruházásokról.  

 

Mucsi László irodavezető úr megtartja prezentációját. 

 

Köszönöm szépen. 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr: Nagyon szépen köszönöm a beszámolót. Hogyha 

ehhez további kérdés nincs, akkor a, bocsánat, Nagy Ernő képviselő úr parancsoljon! 

 

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

irodavezető úr fele lenne kérdésem. Egyrészt a Tram-Train beruházással kapcsolatosan 

lakosság részéről felmerült kérdés, hogy amennyiben elkészül, a megállóhelyek mellett 

megfelelő mennyiségű kerékpár, illetőleg gépkocsi-tárolóhely kialakítása megtörténik-e? Ez 

nagyon fontos. 

 

A másik szintén újabb kérdés. Nem kaptam konkrét választ még, hogy a Bordás utca vasúti 

kereszteződésben ott lámpás kereszteződés meg lesz-e oldva? Ez nagyon fontos.  
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És még a következő kérdést is elmondom gyorsan. Az Ipari Park beruházáshoz kapcsolódóan 

örömteli, hogy végre látjuk, hogy már állnak a villanyoszlopok, lesz világítás. Kérdésem, 

hogy ebbe az Ipari Park beruházásba belefér-e az, hogy a Kalmár Zsigmond utca vízelvezető 

árok, ami lefolyástalan és eső után az úton végighömpölyög a víz, az átvágása az útnak 

megtörténhet-e, belefér-e ebbe a beruházásba? Ez nagyon fontos lenne, mert tényleg az utat is 

teljesen tönkreteszi és arról nem beszélve, hogy ott bokáig járunk vízben, de nem tud a víz 

fölfele folyni a csatornába.  

 

Köszönöm szépen.  

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr: Mucsi László irodavezető úr! 

 

Mucsi László irodavezető úr: Tisztelt Képviselő Úr! Akkor menjünk sorba. A Tram-Train 

beruházásnál össz megállói hely szinten most így fejből nem tudom, de 1000, 1420 

kerékpártámasz, kerékpártároló telepítése van benne a programban. Amiről most így fejből, 

mert mostanában ebből dolgoztunk, a Kálvin téren gyakorlatilag a buszállomás és a Kálvin 

téri megálló között ott több mint kétszáz kerékpártároló lehelyezése van benne a programban. 

Itt éppen műemlékvédelemmel, az egyházzal történnek az egyeztetések, hogy ez megfelelő 

módon és a környezet megfelelő kialakítása valósulhasson meg.  

 

A parkolóhelyek vonatkozásában a két állomás előtt van lehetőség parkolóknak a telepítésre. 

Mind a Népkert vasútállomásnál, mind a Nagyállomásnál huszon darab parkoló kialakítása 

van benne a tervekben, ezek természetesen meg fognak valósulni.  

 

A Bordás utcai vasúti átjárónál a fénysorompó van a tervek között. Mi jeleztük a beruházó 

felé, hogy azt mind a Bordás utcánál, mind a Tücsök utcánál félsorompóra próbálják 

átalakítani. Ennek a beruházási költségvonzatát a beruházó, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő 

kérte az árajánlatokat az adott szakaszon a kivitelezőtől, de úgy tudom, még nem született 

döntés ebben a kérdésben, hogy átalakít, hogy a megvalósult félsorompós lesz-e, vagy nem. 

De gyakorlatilag most dolgoznak rajta.  

 

Az Ipari Parknál meg egy, megoldjuk ezt az egy út átvágást valahogy. Nincs bene a költségek 

között, de muszáj. 

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr: Igen. Köszönöm szépen. Szabó Pál képviselő úr és 

Kovács László képviselő úr. 

 

Dr. Szabó Pál képviselő úr: Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Az irodavezető 

úrhoz lenne pár kérdésem. Az első ez a külterületi kerékpárutakra vonatkozó projekt kapcsán. 

Ugye, hogy itt említette, már van tanulmányterv. Az elkészült, hogy ennek a nyomvonaláról 

valami egyeztetést tartottak-e esetleg ilyen igényfelmérés alapján, hogy hogy jelölték ki 

ezeket a véglegesnek szánt kerékpárutakat? 
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a másik kérdésem az a Tram-Train-hez két megjegyzés. Egy lakossági megkeresés mindig 

megkérdezik tőlem, hogy ezek a terelőszemölcsök ha jól tudom, így nevezik, a vasúti sín 

melletti betonbütyköket, ezek végig teljes hosszában lesznek a városban a tervek alapján, 

vagy egyes helyeken? És ehhez kapcsolódna egy köszönetem is, hogy ilyet tolmácsoljak. 

Ugye a közlekedés, főleg a kerékpárosoknak az ilyen síneken való átkelése igen nehézkessé 

vált ezek a lemezhidakkal oldották meg és igen nagy a szintkülönbsége és hát ezt látom, hogy 

az egyes helyeken, például az Ady Endre utcán is meg a Bajcsyn is pótolták ilyen 

farampákkal. Ezt külön megköszönném a lakosok nevében. 

 

Köszönöm szépen. 

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr: Köszönöm szépen. Amíg irodavezető úr kijön, 

szeretném mondani, hogy a külterületi utaknak még nem végleges, hanem most egy 

tanulmányterv készül, de átadom a szót irodavezető úrnak. 

 

Mucsi László irodavezető úr: Lehet, hogy nem fogalmaztam teljesen pontosan. Most fog 

elkészülni az a tanulmány, amit majd meg kell vitatni és Önöknek, hogy melyikek azok az 

utak, amik ebbe bekerülnek. Most egy tervező megvizsgálta a lehetőségeket. A legjobb 

tudomásom szerint nagyságrendileg olyan 170 kilométernyi utat vizsgált meg. Nem ennyi fog 

megépülni, csak ő megvizsgálta szakmailag, melyik az a legoptimálisabb variáció, és ebből 

kell majd kiválasztani azt a 117 kilométernyit. 

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr: A gömbsüvegek. 

 

Mucsi László irodavezető úr: A gömbsüveg sor tekintetében alapvetően ez arra szolgál, 

hogy a vasúti pálya, a városi vasúti pályát elsősorban villamos használja. Ennek a 

magasságának a mérete úgy lett kialakítva itt különböző hatóságokkal egyeztettünk, 

egyeztettünk a mentőkkel, egyeztettünk a tűzoltókkal. Igazából a nyílt pályán nem szabad 

igénybe venni, csak ezt a megkülönböztető jelzést használó járműveknek, de minden olyan 

helyen, ahol útkereszteződés van, vagy fontosabb intézmény, minden egyes lakóháznál nem 

lehet megszakítani, mert abból balesetveszélyes helyzet adódna, de minden fontosabb 

intézménynél megszakításra kerül, és akik ilyen utcán laknak, azoknak mint Szegeden a 

körúton, jobbra kisívben kell a lakóingatlant elhagyni és a következő kereszteződésben tud 

megfordulni és más irányba haladni.  

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr: Köszönöm szépen. Kovács László képviselő úr. 

 

Dr. Kovács László képviselő úr: Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Nagy Ernő és Dr. 

Szabó Pál képviselőtársaim hozzászólásához csatlakozva a városi közlekedés, közúthálózat 

fejlesztés ismertetésével kapcsolatban szeretném felhívni a figyelmet egy városi polgár, Tóth 

Gábor Ábrai Károly utca 33. szám alatti lakosnak a figyelemfelkeltésére, hogy a Hattyas utca 

és a Pál utca úttest állapota oly mértékben tönkrement, hogy az kátyúzással már érdemiekben 

nem javítható, helyrehozható. Ez a személyes és vagyonbiztonsági körülmény feltételeit nagy 

mértékben veszélyezteti. Van-e valamilyen terv, elképzelés ezeknek az utaknak hosszú évek 
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óta már várt és tervezett útalapú tükör esetleg útszegéllyel való felújítására az ott élők, ott 

lakók biztonságának és gépjárműveik biztonságának a megőrzése, megóvása érdekében?  

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr: Irodavezető úrra nézek, de úgy tudom, ez nem 

szerepel talán, igen, nem szerepel egyelőre egyik beadványunkban sem. Nagyon sok olyan, 

egyelőre gyűjtőutaknak a felújítása történt meg Hódmezővásárhelyen. Van néhány nevezetes 

kivétel nyilván, a Rárósi út például, amit idén föltétlen szeretnénk megcsinálni, hogyha az 

Önök által elfogadott költségvetés lehetővé fogja ezt tenni. Tehát, nyilván az ezt követően 

fognak majd a további utcák sorra kerülni. Éppen az Önök javaslata ugye az általunk 

betervezett 150 milliót emelni ugye 300 millióra, hogyha ennek lesz fedezete, akkor nagy 

örömmel fogunk mi is ebbe az irányba elmozdulni és azt gondolom, ahogy a korábbi évek 

adósságait a város kinyögi, visszafizeti. Még ugye most 2011-es adósságokat fizetünk, akkor 

azok az összegek, amit például az idén amit mint BM büntetés, 420 millió forint, kórház 

2011-es adóssága 200 nem tudom hány, kettőszáz fölötti több kétszáztízmillió forint. Tehát, 

ebből a 630 millióból rengeteg utcát meg lehetne újítani. Csak emlékeztetőül, amit tavaly 

felújítottunk három utca Arany János, Garay utca és a Fáncsy utcának egy része, ez 

harmincmillió forintos beruházás volt, tehát úgy képzeljük el ennek a huszonegyszeresét 

tudnánk megcsinálni csak abból, amit idén adósságra fizetünk. Tavaly három utca 

huszonegyszeres, amit idén költünk adósságrendezésre. 

 

Tehát, hogyha ezeket a terheket a város kinyögi, akkor nagyon gyors ütemben fogunk tudni 

fejleszteni.  Az említett strand beruházás, amit Önök minden módon igyekeztek akadályozni, 

százmillió forint éves megtakarítást eredményez. Megint csak azt mondom, hogy az előző 

három utcának több mint a háromszorosát fel lehet újítani évente csak abból a pénzből, amit 

ott meg tudunk takarítani.  

 

Tehát, az utcák felújítása nagyon fontos, most egyelőre azonban az anyagi lehetőségek 

szűkössége miatt erősen korlátozott, hogy mit tudunk ebből megvalósítani. Most elsősorban 

költségcsökkentésre és bevétel növelésre, mert ez stagnál, erre fókuszálunk. 

 

Hegedűs Zoltán képviselő úr és utána Nagy Ernő képviselő úr. 

 

Hegedűs Zoltán képviselő úr: Látja, látja, megint másképp hogy is mondjam, fogalmaz, 

mint ahogy a valóságban van. Azt mondja, hogy mi akadályozzuk a strand beruházását. 2016-

ban mi indítottuk ennek a megtervezését. Meg is szavaztuk. A gond az az volt, hogy Ön 

fedezet nélkül vállalt kötelezettséget. Ennyi volt a problémánk ezzel a dologgal. Mi ezt 

támogattuk, sőt mi találtuk ki.  

 

Köszönöm szépen. 

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr: Fedezet nélkül Önök vállaltak kötelezettséget 2016 

decemberében, hiszen a fedezetet Önök csak 2017 februárjában szavazták meg. Tehát, ilyen 

vádakkal Ön ne illessen többet. A fedezet itt volt a számlán, itt is van a számlán. A 

Belügyminisztérium a forrásokból. Tehát, erre teljesen engedélyünk van. Önök megszavazták 
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még a költségvetést is. Tehát, innentől kezdve azt mondani, hogy fedezet nélkül vállaltunk 

kötelezettséget, az több mint csúsztatás.  

 

A másik, amit Önök nem tettek meg, az Önök át kellett volna a Belügyminisztérium 

ragaszkodott ahhoz, hogy ezt a forrást kizárólag saját beruházásban költhetjük el. Mi kértük 

Önöktől azt, hogy ennek megfelelően az Önök költségvetésében idegen forrást átadni a 

strandnak és abból megvalósítsa a strand, ez volt a cél. Hogy ezt az összeget tegyék át egy 

másik sorra. Ezt Önök nem voltak hajlandók megtenni, hanem e helyett egy számviteli 

vétségre hivatkozva mindenféle hazugságokat mondtak, úgy, mint például: hűtlenkezelés, 

csak úgy mellesleg. Nem szeretnék hűtlenkezelésbe belemenni, mert rengeteg példát tudnék 

mondani az elmúlt évekből.  

 

Jó. Tehát, azért is mondom, a vádaskodásokkal nagyon óvatosan, nagyon óvatosan. Hogyha 

Önök nem akadályozták volna a strand beruházást, akkor megszavazták volna azt, hogy az 

idegen beruházásról áttegyük saját forrásra. Ennyi. Azt hiszem K7-ről K6-ra. Jól mondom? 

Nyolcról hatra, bocsánat. Most már megjegyzem lassan. K8-ról K6-ra. Ennyit kellett volna, 

hogy áttegyenek. Egyik kiadási sorról másik kiadási sorra. Ehelyett Önök politikai cirkuszt 

csinálnak belőle. Hiába akadályozzák, akkor is meg fog valósulni. El fogunk menni, lehet, 

hogy fogunk kétmillió, hárommillió, nem tudom mennyi büntetést fizetni az Önök 

akadéskodása miatt. Nem ez lesz az első milliós tétel, amivel kárt okoznak Önök a városnak. 

Köszönöm szépen. 

 

Felhangzik a taps. 

 

Nagy Ernő képviselő úr: Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Illetlen dolog még 

egyszer ugyanabban a témában szólni, de Kovács képviselőtársam adta a gondolatot. Szintén 

felmerült kérdésként, hogy a Tram-Train beruházás kapcsán nyilvánvaló kell és szükségszerű 

elterelni a forgalmat számos utcába. Olyan utcákba, ahol egyébként a forgalom nem arra lett 

tervezve. Mondhatnék példákat is, autóbusz, sűrű forgalom, sőt teherautók is. Ezek az utak 

egy része mire a Tram-Train beruházás megvalósul, tönkre fog menni, vagy legalábbis állaga 

rendkívüli mértékben meg fog romlani. Kérdésem. Ebbe a beruházásba belefér-e az, hogy 

főként a gyűjtő utak esetében ezek az utak rendbetétele megtörténhet-e, hiszen addigra 

tényleg valószínűleg elég szépen elkopnak. Például mondhatom a Németh László utcát, de 

egyéb más utcákat is. Teljesen tönkre fog menni az út, mire vége lesz a beruházásnak. 

Nyilvánvaló, el kell terelni, értelemszerűen rendben vna, de utána rendbe is kell tenni. Belefér 

ez a beruházásba? 

 

Köszönöm. 

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr: Kérem irodavezető urat, fáradjon ki! Tegnap 

voltunk a NIF-nél egyeztetésen egy kilencvenmillió forintos többletköltség, sőt ÁFÁ-val 

együtt azt hiszem 116-ra jött ki. Mindenesetre sajnos azt látjuk, hogy már most nagyon 

idegesek a többletköltségek miatt. Tehát, nem vagyok egészen biztos benne, de az indoklás 

teljesen logikus és jogos. 
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Irodavezető úr! 

 

Mucsi László irodavezető úr. Jelenlegi ismereteink szerint ez nem fér bele. Ugye azért arra 

az összes át….  próbált a város figyelni, hogy gyűjtő út minőségű utakat kerüljön és még 

akkor utcákat, mert azok tényleg már föl is fordultak volna teljesen. Próbáljuk amit lehet, a 

város mindent megpróbál belepakolni ebbe a beruházásba, hogy olyan felújítások 

megvalósuljanak tényleg, amik fontosak Vásárhelynek. Azért azt el kell mondani, hogy több 

mint egymilliárd forint értékben a közművek felújítása legalábbis azon a nyomvonalon, ahol a 

Tram-Train megépül, megvalósuljon, illetve a befejezéshez közel. Itt olyan vezeték, az 

ivóvízvezetéken át a szennyvízcsatornán nagyon nagy szelvényű, sok százmilliós 

szennyvízcsatorna felújítások valósultak meg, amelyek, ha ezek most nem történnek meg, pár 

éven belül az önkormányzatnak kellett volna erre forrást biztosítani. Azért megpróbáljuk a 

NIF-nél, felvetjük, amit képviselő úr javasol. Aztán majd látjuk, mi lesz. 

 

Köszönöm. 

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr: Köszönjük szépen a javaslatot. Fekete Ferenc 

képviselő úr! 

 

Fekete Ferenc képviselő úr. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Amit a beszámoló 

előtt vitatkoztunk, az most visszaigazolódni látszik, hogy amikor a jelenleg folyó 

beruházásokat áttekintjük itt a közgyűlésen, azt látjuk, hogy az Ipari Parkot fejlesszük 

gőzerővel és az Ipari Parkba szeretnénk terveink szerint, hogy minél több vállalkozó 

betelepüljön. A költségvetési módosítás, amin most itt vitatkoztunk az elején majdnem egy 

órahosszában, és a javaslatokat kritizálva, egymás javaslatait, azt látom, hogy ez élesen és 

pontosan belepasszol abba az elképzelésbe, ami hosszú évek óta folyik Hódmezővásárhelyen. 

Az Ipari Parkot szeretnénk fejleszteni. Az Ipari Parkot vonzóvá szeretnénk tenni. Az Ipari 

Parkban lévő összes hódmezővásárhelyinek szeretnénk 30 %-al az építményadót csökkenteni.  

 

A Járható Vásárhely Programmal szeretnénk Hódmezővásárhely útjait és járdáit felújítani. Ezt 

a tavalyi évben is megtettük, tavalyi évben nem került rá sor, egész évben egy méter utca, egy 

méter járda nem épült. Azt gondolom, hogy azok a javaslatok, amiket mi letettünk az asztalra 

jelen pillanatban a költségvetés módosításba, teljesen Hódmezővásárhely fejlődésébe 

beilleszkedik és Hódmezővásárhely fejlődésének ezt az egy útját látom csak, hogy 

Hódmezővásárhely valójában kítűnjön a megyei jogú városok között és ezeket a 

módosításokat azért kell megtenni, ezeket a módosításokat azért kell belevenni a 

költségvetésbe, az elképzelés fejlődést hozzon Hódmezővásárhelynek. Úgy gondolom 

Hódmezővásárhelynek nem volt és nem is lesz olyan polgármestere és képviselő-testülete, 

akár Nagy Ernő képviselőtársammal is sokszor beszélgettünk erről, hogy a vállalkozások 

terhei a város részéről igen magasak és ezt csökkenteni kell.  

Azt gondolom, hogy ezek mind nagyon jó dolgok, vagy az, hogy a kórházban milyen 

körülmények között laknak, vagy gyógyulnak a betegek. Sajnos el kell mondani, hogy a 

kórházban lassan rosszabb körülmények közt lábadoznak a betegek, mint az otthoni 
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körülmények. Én azt gondolom, hogy egy városnak kötelessége az, hogy ez mellé 

hozzáálljon, és, ha megnézzük globálban a mai nap történését idáig, és az érdemi munka 

elkezdése óta az igazolódik vissza, hogy valójában Hódmezővásárhelyen a fejlesztéseknek az 

elmúlt időszakbani döntéseknél és a mostani döntéseknek szimbolikus kapcsolata van 

egymással és szép folytatását láthatjuk ennek a történetnek. 

 

Köszönöm a figyelmet.  

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr: Nagyon köszönöm a biztató és bátorító szavakat. 

Mielőtt én reagálnék, Kis Andrea alpolgármester asszony szeretne néhány szót szólni.  

 

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

is üdvözlöm az építményadó csökkentési javaslatukat, hisz az elmúlt években, az elmúlt 16 

évben nem nagyon volt erre példa, sőt, inkább az, hogy az akkori városvezetés kimaxolta a 

lehetőségeket. Ezzel én azt gondolom, hogy képviselőtársam egyet tud érteni. Akkor mi 

adócsökkentést javasoltunk ’12-ben, ’13-ban, ’14-ben. Akkor volt, aki közgazdasági 

tanulmányokat tanulni küldött el mielőtt az adórendelethez hozzászólok, illetve konkrétan 

innen a pulpitusról közölték, hogy nem gondolták, hogy ennyire buta vagyok, de nagyon 

örülök, hogy 2019. januárjára eljutottunk oda, hogy az adókat valóban csökkenteni kell. A 

vállalkozások terheit valóban enyhíteni kell. Mélységesen egyetértek.  

 

Az, hogy egyetlen egy kilométer, vagy méter utca nem épült, nem újult meg, ebben a 

formában nyilván nem igaz, hisz pályázati forrásból volt lehetőség erre. a Járható Vásárhely is 

egy nagyon jó program. A mi terveink között nyilván egy több éves program szerepel. Ahogy 

polgármester úr is elmondta, nyilván nem kellene 2011-es BN adósságot, kórház adósságot 

visszafizetni, akkor most 6-7-800 millió forintot ilyenekre költhetnénk, a könyvtárnak 

adhatnánk, a Tornyai János Múzeumnak, vagy például olyan kötelező jellegű juttatásokat 

fizethetnénk ki, és nyilván ezt ki is kell fizetni innentől a dolgozóknak, amit az elmúlt 

években bár a törvény kötelezővé tette, az önkormányzat nem fizetett ki a város 

alkalmazottainak.  

 

Az Ipari Park fejlesztéseit számomra azért örömteli, hogy üdvözlik, hisz Nagy Ernő 

képviselőtársam már régebben ül itt, már 2010. előtt is folyamatosan kiállt az Ipari Parkért, az 

Ipari Parkban a világításért, illetve azon körülmények javításáért, ami bevonzza a 

vállalkozásokat, úgyhogy örülünk, hogy 2019-re ez tényleg megvalósulni látszódik.  

 

Úgyhogy a klórházról pedig az a véleményem, hogy a központi propaganda sajnos nem ezt 

mondja, amit Önök. Én mélységesen tisztában vagyok azzal, hogy a kórházban nagyon súlyos 

problémák vannak. Nemcsak az építmény, a felépítmény, az ingatlan kérdése, az épületek 

állapota, kivéve nyilván az, ami felújításra került, a humánerőforrás is igen komoly problémát 

jelent, de erre indultak kezdeményezések azzal, hogy az idetelepülő orvosok, ápolók részére 

próbálunk lakást biztosítani. Sajnos ez nem a város vezetésén, Önökön, rajtam múlik, hanem 

azon, hogy nagyon  kevés az a humánerőforrás, akit ma a magyar egészségügy ide tud 

csábítani. Viszont az ezzel a problémám, hogy a központi kormány propaganda viszont nem 
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ezt mondja. Ott azt halljuk, hogy minden rendben van, holott mindannyian akik 

megtapasztaljuk akár a családtagjainkon, akár sajátmagunkon keresztül tudjuk azt, hogy 

mekkora problémával bír ma a magyar egészségügy és én azt gondolom, hogy azok, akik 

orvosként itt jelen vannak ebben a testületben, ezt mind alátámaszthatják. Úgyhogy 

üdvözlö9m azt, hogy Önök kimondták, hogy a magyar egészségügynek támogatásra van 

szüksége.  

 

Az egyetlen egy, amiben én vitatkoznék, hogy a kivéreztetett önkormányzatok, nem a 

kivéreztetett önkormányzatok feladata az, hogy megoldja, hanem Magyarország kormányának 

a feladata az, hogy egy olyan egészségügyi rendszert építsen ki, ahol nemcsak az számít, hogy 

kinek mennyi pénze van, ki tud magán egészségügyi szolgáltatásokat igénybe venni, hanem 

mindenki, aki járulékfizető ebben a rendszerben, kapja meg azokat az alapellátásokat, ami jár 

egy magyar állampolgárnak. 

 

Köszönöm. 

 

Felhangzik a taps. 

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr: Először Fekete Ferencnek fogom megadni a szót. 

Kis türelmet kérek, elnézést képviselő úr. Köszönöm. Pillanat türelmet kérek, és utána pedig 

Molnár Lászlónénak, előtte én is reagálnék.  

 

Azt szeretném mondani, hogy az előző években valóban inkább eladósodás volt, most mi 

törlesztjük ezeket az adósságokat.  

 

A dolgozók bérének nyelvpótlékának visszatartása, ki nem fizetésével szemben mi most ezt 

kifizetjük.  

 

Eddig adókat emeltek, most adókat csökkentünk. Együtt, Önökkel együtt.  

 

Ipari Park fejlesztés. Tavaly Önök másodjára szavaztak csak meg ipari terület eladását egy 

vállalkozónak. Idén három olyan érdeklődőnk van, aki az Ipari Parkban majd szeretne 

területet venni, én remélem, hogy egyből meg fogják Önök szavazni, hogy legen gazdasági 

fejlődés ebben a v árosban.  

 

Eddig pazarlás folyt, most takarékosság van. És én azt látom, hogy mindezekben Önök ha 

nem is elsőre, de másodjára ha nem feltétlen lelkesedésből, de valamiért végül, általában 

előbb-utóbb partnerek.  

 

Én azt kérem, hogy az Ön felszólalása, mindenki egyetért nyilván ezekben a nemes célokban. 

Ebbe a közös irányba menjünk előre, a költségvetés megszavazása is ennek egy abszolút 

záloga lesz az Önök részéről. Köszönöm szépen. 

 

Akkor először Fekete Ferenc, és utána Molnár Lászlóné. 
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Fekete Ferenc képviselő úr: Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Alpolgármester Asszony! 

Számon kéri rajtunk, hogy az adóknak az emelése az elmúlt időszakban hogyan is történt. 

Biztos, hogy alpolgármester asszony is utána nézett és a számokat megtekintette abban a 

szemszögből, én foglalkoztam evvel. Minden évben foglalkoztam a helyi adókkal és az 

adóbevételeknek az alakulásával és, ha meg tetszik nézni alpolgármester asszony az elmúlt 

években, hogy az iparűzési adó mértéke milyen mértékben növekszik Hódmezővásárhely 

működési területén, és azt látjuk, és még azért is hoztuk nem felelőtlen döntés, azért hoztunk 

olyan döntést, hogy azokat a terheket a vállalkozásoknak tudjuk csökkenteni. Nagy Ernő 

képviselőtársam meg tud erősíteni, és nem lehet vádolni azzal, hogy FIDESZ-es 

képviselőtársunk, hogy azokat a költségeket kell a vállalkozásoknál csökkenteni, ami állandó 

költség. Tehát, ahhoz, hogy egy vállalkozónak van két-háromezer négyzetméteres ipari 

területe és építménye, az nem azt jelenti, hogy olyan bevételekre tesz szert, amikkel ki tudja 

gazdálkodni.  

 

Valójában az iparűzési adó növekedése adja meg azt a lehetőséget, hogy hogy az 

építményadót lehessen csökkenteni 30 %-al. Harminc százalék nem biztos, hogy nagy összeg, 

úgy gondolom, hogy a harminc százalékos csökkentés egy induló pont lehet 2019-ben és 

2020-21-ben ezt folytatni is kell. Ennek a bevételi forrása az iparűzési adó növekedésével és, 

hogy polgármester úr is mondta, hogyha ezek a visszhangok Hódmezővásárhelye már ebben 

az évben a legjobban foglalkoztatja, szerintem a legnagyobb hírként kezelik a 

hódmezővásárhelyi vállalkozói körökben. Én abban tudok mondani, én nem a politikai 

körökben, a vállalkozó körökben mozgok. Nagyon várják ezt a döntést és nagyon szomorú az, 

hogy a mai döntés itt vita tárgyát képezi. Én azt gondolom, hogy ebben én nagyon gyorsan 

kon….. úgy, ahogy megegyeztünk, hogy a jövő hét elején ezt tisztázni kell és higgye el 

polgármester úr, meg alpolgármester asszony is, hogy ezek a fejlődések, az ipari fejlődések 

meg fognak indulni és ezt figyelembe fogják venni a vállalkozók. 

 

A kórházzal szemben az, hogy állami feladat. Az állam azért ötmilliárd forintot az elmúlt 

időszakban 5 milliárd forintot fejlesztett a hódmezővásárhelyi kórházban. Olyan fejlesztések 

voltak, amik nem mindennapiak a kórház életében.  

 

Én azt gondolom, hogy a hódmezővásárhelyi adófizetők is hozzájárulnak ahhoz,hogy olyan 

minőségi egészségügyi ellátó rendszerben tudjanak gyógyulni és nagyon sajnálom 

alpolgármester asszony, hogy Ön azonnal a humánerőforrásokra tereli át a szót, hogy ismét 

arra lyukadunk ki a kórházzal szemben, hogy a hódmezővásárhelyi városvezetés és a 

kórháznak személyzeti különböző afférokat próbálják megtárgyalni. Nem hiszem, hogy jó 

dolog az, hogy a hódmezővásárhelyi városvezetéssel és a kórházban dolgozó embereknek 

avval való cukkolása, hogy minél jobban elbizonytalanítsák a hódmezővásárhelyi lakosokat, 

hogy Hódmezővásárhely kórházában az egészségügyi szolgáltatást igénybe vegyék. Én azt 

gondolom, hogy nem biztos, hogy jó út ez és azt gondolom, hogy a város ezzel tudna gesztust 

adni a kórház fele és az ott gyógyuló betegek felé, hogy a hódmezővásárhelyi adófizetők 

igazán fognak áldozni ar4ra, hogy a Hódmezővásárhelyen gyógyuló betegek sokkal jobb 

körülmények között éljenek. Nem arról fog szólni, hogy az orvosoknak milyen felszerelés, 



33 
 

meg milyen berendezés, ez a hódmezővásárhelyi kórházban lévő betegek gyógyulási 

körülményeit fogja fejleszteni.  

 

Köszönöm szépen. 

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr: Nagyon szépen köszönöm. a közös aggodalmunkat 

Hódmezővásárhely egészségügyért. Ez a városvezetés az előzővel ellentétben nem elvont 

forrásokat a kórháztól, hanem igen jelentősen csak a tavalyi évben milliókkal támogatta és az 

idén is már 88 millió forintot utaltunk át a kórháznak abból, amit Önök 2011-ben elvettek a 

kórháztól. Jó. Közös az aggodalmunk a kórházban a hódmezővásárhelyi emberek 

kiszolgálásáért. Én magam is oda megyek, ha bármi bajom van, a gyermekeim oda mennek. 

Senki nem tételezze fel, hogy én bármi rosszat szeretnék. Ezek az emberek itt dolgoznak, itt 

laknak, hódmezővásárhelyiek. Fölajánlottunk nekik lakásul többek között a meglévő Hóvirág 

utcai lakások mellett a Csengettyű közben is a Minőségi Otthoncsere Programból visszakerült 

lakásokat is fölajánlottuk egészségügyi dolgozóknak. Az Önök lobbi ereje hiányzik már csak 

ahhoz, hogy a Miniszterelnökségnél elérjük, hogy ehhez ők is hozzájáruljanak és ne üresen 

álljanak teljesen ostoba módon ezek a lakások a Csengettyű közben. Még jobban 

támogathatnánk a hódmezővásárhelyi kórházat.  

 

Ami részemről azt gondolj, hogy teljesen méltánylandó és jogos aggodalom, az az, hogy 

bárki, ha úgy érzi, hogy a hódmezővásárhelyi kórházban esetleg nem megfelelően kezelik, 

vagy az ottani körülmények nem teszik lehetővé, hogy ott ő meggyógyuljon, akkor ennek az 

aggodalmunknak mi hangot adjunk. Az, hogy az emberek nem mernek szólni, beléjük fojtjuk 

a szót, bepereljük azokat, akiknek mondjuk éppen bármilyen panasza van, az semmiképpen a 

minőségi javulása irányába mutat. Hogyha megbeszéljük a problémákat és megoldjuk őket, 

mi például negyedév embere egészségügyi dolgozója díjat alapítottunk és minden 

negyedévben át is adtuk ezt, több esetben kórházi, máskor háziorvosoknak például. Tehát, én 

azt gondolom, mi elismerjük a kórházi dolgozókat, támogatjuk sok pénzzel a kórház 

működését és azt kérjük cserébe, hogy nagy figyelemmel ne politizáljanak a kórház vezetői, 

hanem foglalkozzanak a hódmezővásárhelyi emberek egészségével, hogy igenis nyugodtan, 

biztonságban mehessünk be mindannyian. Ez a közös célunk. És ez nem a szőnyeg 

alásöpréssel fog megvalósulni és nem azzal, hogyha valaki fel meri emelni a hangját, hogyha 

valamiféle probléma merül föl, akkor azt bepereljük és százezrekre büntetjük. Köszönöm 

szépen.  

 

Molnár Lászlóné képviselő asszony! 

 

Molnár Lászlóné képviselő asszony: Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Örömmel látom, 

jaj, most csak két orvost látok itt a közgyűlésben, a harmadikat most nem látom. Nagyon 

megdöbbentem Fekete Ferenc úr felszólalásán, nagyon aggódik most a kórházért. Hány éve ül 

itt a közgyűlésben, hány éve van az Önök kezében a döntés joga, hogy a kórházat fejlesszék? 

Csak ismétlésképpen mondanám el az érdeklődőknek ott hátul, hogy 2011-ben Lázár János 

polgármester úr uralkodása idején kapott a város 500 millió forintot kórházfejlesztésre, amit 
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nem méltóztatott átadni a kórháznak és a mai napig fizeti az önkormányzat, mert benyújtották 

a számlát.  

 

Na most eddig én, megmondom őszintén, azt hittem, hogy az egészségüggyel nincsen semmi 

baj. Olvasom az újságot, vagy a rádiót hallgatom a 98 %-ban az Önök kezében levő 

médiumot, akkor szerintem minden rendben van. Most hallom, hogy még romlott a helyzet a 

vásárhelyi kórházban. Nem akarom elhinni. Arról már nem akarok, hogy 50 szobát fölújítani 

egymilliárd forint, most nem tudom, hogy a szobák ha leosztom, az valami irgalmatlan nagy 

szám egy szoba fölújítására, de mondjuk, hogy belefér más is. Én ezt a szemforgatást viselem 

nehezen, hogy most aggódnak, amikor Lázár még mindig itt ült a pulpituson, miért nem tették 

szóvá, hogy milyen állapotok vannak a kórházban? Hogy romlott a kórházakban az ellátás 

színvonala és nem akarják elfogadni, hogy kevés az orvos, meg az ápoló? Miért nem fogadják 

el? Ezzel a polgármester rontja a városnak, a kórháznak a hírnevét? Egyszerűen elképesztő. 

 

Tehát, a lényeg az, hogy Lázár János polgármestersége idején, cáfoljanak meg, ha nem úgy 

volt, ötszázmillió forintot támogatásra nem adtak át, vagy támogatást nem adtak át fejlesztésre 

a kórháznak. Azt még mellékesen megkérdezném, hogy ennek soha nincsen felelőse?  

 

Köszönöm szépen. 

 

Felhangzik a taps. 

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr: Az ötszázmilliárd forintot az állam, nem a város 

adta.  

 

Benkőz Zsolt képviselő úr! 

 

Benkő Zsolt képviselő úr: Tisztelt Közgyűlés! Szeretnék néhány dolgot tisztába tenni az 

elmúlt tizenöt-húsz perc, félóra felszólalásaival kapcsolatosan.  

 

Ebben a közgyűlésben egyetlen egy személy van, aki rontotta a vásárhelyi kórház hírnevét és 

akit elítélt Magyarország Törvényszéke, Márki-Zay Péternek hívják ezt a személyt. Aki 

halálgyárnak nevezte a vásárhelyi kórházat. 

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr: Ezért szeretném Önt beperelni. Én ugyanis ilyet 

soha nem mondtam, ez az Önök hazugsága. 

 

Benkő Zsolt képviselő úr: És most képmutató módon, képmutató módon….. 

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr: Legyen szíves felvételt mutatni róla! 

 

Benkő Zsolt képviselő úr: ….képmutató módon próbálja úgy föltüntetni magát, mintha ezt 

nem tette volna meg. Elítélte a törvényszék azért, mert a kórház rossz hírnevét keltette. 

Megsértette az ott dolgozókat, és most mi kérjünk azért bocsánatot,…… 
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Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr: Elnézését, ott….tiltakozom. 

 

Benkő Zsolt képviselő úr: …… majd tiltakozhat utána! Befejeztem, köszönöm. Utána 

tiltakozhat. Köszönöm. 

 

Hangok és zajok hallatszanak. 

 

Benkő Zsolt képviselő úr. Tisztelt Jelenlévők! Itt csak….. 

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr: Szeretném a rend fenntartására felhívni a figyelmet! 

 

Benkő Zsolt képviselő úr. Köszönöm szépen. Itt csak egy személy van, akit elítélt a 

törvényszék, azt a személyt pedig Márki-Zay Péternek hívják.  

 

A városi fejlesztésekkel kapcsolatosan el szeretném mondani, hogy a jelenlévő képviselő-

testületi tagok mindannyian kivéve Márki-Zay Pétert ugye, részt vettek azoknak a 

fejlesztéseknek a kitalálásában, kidolgozásában, elfogadásában és a források 

megteremtésében együttműködve Lázár János országgyűlési képviselővel és ebben nagy része 

volt Almási István polgármester úrnak. Tehát, én nem azt mondom, hogy a FIDESZ frakció 

találta ki ezeket a fejlesztéseket. Ebben része volt Nagy Ernő képviselő úrnak, Kis Andrea 

alpolgármester asszonynak, itt egy embernek nem volt része, az pedig Márki-Zay Péter.  

 

Márki-Zay Péter akkor került a város élére, amikor ezek a fejlesztések már elindultak, jó 

részben már megvalósultak és az, hogy bennünket bárki azzal vádoljon, hogy nem segítettük 

például a kórház fejlesztését, azt szeretném kérdezni Kis Andreától, hogy melyik kormány 

vette el a hódmezővásárhelyi kórház aktív ágyainak kétharmadát? A Magyar Szocialista Párt 

kormánya, amelynek tagja Kis Andrea, a helyi csoport vezetője. Tehát, ne tegyünk már 

képmutató kijelentéseket azzal kapcsolatosan, hogy ki támogatja valójában a kórházat és ki 

nem. Azt szeretném kérdezni, hogy az elmúlt 8-9 évben azt az ötmilliárd forint fejlesztési 

pénzt melyik kormány adta Hódmezővásárhely kórházának?  

 

És melyik az a kormány, amelyik például országosan több százmilliárd forint forrással 

támogatja az egészségügy fejlesztését?  

 

Melyik volt az a kormány, amely folyamatosan emeli a kórházi dolgozók bérét?  

Azt szeretném kérdezni, melyik volt az a kormány? Ez az Orbán kormány volt 2010 óta.  

 

Lehet itt mindenféle maszlagot a fejünkre borítani, de a tények beszélnek.  

 

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Én nagyon örülök Molnár Lászlóné 

felszólalásának, csak olyanokat állít, aminek semmi alapja nincsen. Ez a kormány és ez a 

képviselő-testület mindig is támogatta a vásárhelyi kórházat, mindig is kiállt mellette és csak 
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egy ember van ebben a képviselő-testületben, akit elítéltek a kórház rágalmazása miatt, az 

pedig Márki-Zay Péter polgármester.  

 

Köszönöm. 

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr: Nagyon szépen köszönöm ezt a rendkívül 

irányomban figyelmes megjegyzést. Szeretnék néhány dolgot elmondani ezzel kapcsolatban. 

Egyrészt elismerem az Önök munkáját a kórház érdekében, különösen akik ott is dolgoznak, 

esetleg mind a mai napig, vagy 15 évig. Rendkívül hálás vagyok érte még egyszer. 

Hódmezővásárhelyi emberként mindenki, én is rászorulunk a kórház működésére.  

 

Ami a pereket illeti, ha már volt ilyen kedves és felidézi. Én már hozzászoktam az utóbbi 

időben már, hogy olyan igazságszolgáltatás van Magyarországon, és, hogy Önök egy-egy 

ilyen kijelentésért I. fokon valóban ezt ítélték meg. Erről a kórház ügyvédjének hazug 

nyilatkozatai is bejárták a sajtót. Ő például azt mondta, hogy mind a három konkrét példában 

a tanúk az én kijelentésemmel ellentétes megnyilvánulást tettek és ez nem igaz. A bíróság szó 

sincs, ilyet nem állít.  

 

Szintén nem állapított meg a bíróság olyat, hogy én halálgyárnak neveztem a kórházat, mivel, 

hogy nem neveztem halálgyárnak a kórházat, ezt Lázár János hazugsága volt, amit Önök 

nagyon sokszor elmondtak. Én nagyon sokszor kértem az ügyvédeket, pereljék be Önöket 

ezért, de sajnos kapacitásaik végesek, de remélem, előbb-utóbb el fogunk jutni odáig. Az Ön 

mai megszólalása is egy tökéletes alkalom lehet erre. Sajnos nincs időm, így a város dolgaival 

foglalkozom, én nem érek rá ezekre a perekre. Amire Önök berángatnak, azokra el szoktam 

menni egyébként.  

 

Csak egy példa. Paragi Istvánnal kapcsolatban szintén ugyanígy három perem volt, Végh 

Ibolya, Paragi István, és a hódmezővásárhelyi kórház. Mindegyikben el tudnám mondani és 

nyilván nem ezért vannak itt és ezért méltánylandó. Paragi István beadványával kapcsolatban 

ugyanaz a bíróság ugyanaz a bíró csak érdekesség kedvéért, valamennyi tényt, amit én 

állítottam, helyben hagyott, majd azt mondta, hogy én hamis tényállítást követtem el, ahogy 

Önök szeretik mondani, hazudtam. Méghozzá sejtetéssel és elhallgatással. Hamis tényállítást. 

Ilyen nincs. Minden, amit mondtam, igaz. Ők azt mondják, hogy én kifogásoltam, hogy 

Paragi István volt a saját ingatlanvásárlásának az értékbecslője, hogy ezzel én bármiféle 

korrupciót sejtettem volna. Egyrészt tényeket mondtam. A tények valós tények voltak. Az, 

hogy ez bárkiben valamiféle korrupciót vetett fel, az nem az elbeszélőnek nem az én 

felelősségem.  

 

Ha Önök úgy gondolják, hogy tökéletesen rendben van, hogy valaki vesz egy ingatlant az 

önkormányzattól és azt az ingatlant ő saját maga becsli saját magának, az az Önök erkölcsi 

véleménye. Az Önök erkölcsi véleményéről nekem megvan a véleményem. Az én erkölcsi 

véleményem szerint ez helytelen.  
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A kórházról ugyanúgy kifejhetném a véleményemet. Az előbb elsoroltam, hogy én mi 

mindenben támogattam a kórházat és Molnár Lászlóné elmondta, hogy Önök mi mindent 

vettek el a kórháztól. Az ötmilliárdos fejlesztéssel kapcsolatban pedig azt szeretném mondani, 

hogy én mint adófizető, igenis hozzájárultam ahhoz az 5 milliárd forinthoz. Legalább annyira, 

mint Benkő Zsolt.  

 

Jó. Tehát, azt gondolom, hogy mindenki hozzájárult hozzá. Elismerem, hogy akik itt ültek 

képviselők, azok mint képviselők járultak hozzá. Ha itt ültem volna Önök között, akkor 

nyilvánvalóan én is nagyon szívesen támogattam volna a kórházat. Ha Ön azt mondja, hogy 

melyik volt az a kormány, amelyik támogatta, melyik volt az, amelyik be akarta zárni, és a 

t9bbi. Melyik volt az az országgyűlési képviselő, akit az OLAF az Európai Unió csalás elleni 

hivatala csalással gyanúsít és melyik városnak a közvilágítási projektje kapcsán? Mi lett volna 

ebből az országból, hogyha azt tizennégyezer milliárd forintnyi uniós pénzt, amit megkapott - 

többszörös Marshall segélynyi összeg – hogyha ebből Önök nem lopnak, az Önök pártja nem 

lopja el ezeknek a forrásoknak egy jelentős részét? Mi lett volna ebből az országból? Mennyi 

kórház fejlesztés valósulhatott volna meg? Hogy nézne ki most ez a kórház, hogyha Önök 

tisztességesen kormányoznak?  

 

Jó. Köszönöm szépen. Kis Andrea alpolgármester asszonynak adom meg a szót. 

 

Felhangzik a taps. 

 

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

Igen, személyesen én, Nagy Ernő képviselőtársammal és a többiekkel együtt tettünk bármire 

lakatot. Tehát, nyugodtan most itt ezt fel lehet hozni. Konkrétan hazugság az, amit Ön mond. 

2010 után több ágy szűnt meg itt a vásárhelyi kórházban. Fül-orr gégészeti ellátásra 

képviselőtársam hova tud menni? Ne menjünk bele ezekbe a vitákba.  

 

Azt szeretném elmondani, hogy tegye össze a két kezét azért, mert nem részesül a családja 

által abban, amit az embernek meg kell tapasztalnia az ellátás színvonala kapcsán és ez nem a 

dolgozók hibája, hanem a körülményeké. Tegye össze a kezét, meg tegye össze az, aki ezt 

nem éli át. És nehezen tartja vissza az ember az indulatait, amikor elmondaná a véleményét 

azokért, akik mondjuk, van olyan kórházi osztály ma a hódmezővásárhelyi kórházban, ahol 

egyetlen egy orvos van. Egyetlen egy orvos és ne söpörjük a szőnyeg alá, hogy ez probléma. 

Humánerőforrás komoly probléma. Lehetnek milliós, milliárdos gépek, lehetnek csilli-villi 

szobák, aminek kellene is, hogy legyen, de,hogyha nincs orvos, és nincs ápoló és ezek 

nincsenek megbecsülve, akkor semmibe vehetjük az egészet, mert gyakorlatilag nem történik 

semmi. És örüljön.  

 

Fekete képviselőtársam MSZP kormány, FIDESZ kormány. Önöknek kilenc éve volt arra, 

hogy rendbe tegyék ezt a rendszert. Mi történt, mi történt? Nem fogom azt elmondani, hogy 

személyes érintettség kapcsán én most mit tapasztalok az ellátás színvonalában? Lehet ezen 

nevetni, ne nevessenek rajta, mert mindenki belekerülhet. Mindenki belekerülhet és örüljenek, 

hogy nem tapasztalják. Én tudom, hogy nagyon sokan az itt ülők közül tapasztalják azt, 
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azokat a problémákat, amik jelen vannak az egészségügyben. És senkinek nem kívánom, hogy 

ezeken átmenjen.  

 

Felhangzik a taps. 

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr. Ez a kórház szintén az a kórház, ahonnan ellenzéki 

politikusokat kirúgnak, csak úgy mellesleg. Ez a pártállam, ahol előfordulhat, hogy egy 

bíróság valóban egészen más erkölcsi elvek alapján ítélkezik, mint ami európai keresztény 

erkölcs. De van európai bíróság, hát nézze, van másodfok, van Legfelsőbb Bíróság, és van 

Strassbourg. El lehet menni az európai bírósághoz. Az európai ügyészséghez Önök miért nem 

akarják, hogy el lehessen menni?  

 

Felhangzik a nevetés. 

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr. Mert akkor nemcsak az OLAF gyanúsítaná 

korrupcióval az Önök politikusait. 

 

Hegedűs Zoltán képviselő úr! 

 

Hegedűs Zoltán képviselő úr: Nagyon szépen köszönöm Kis Andrea alpolgármester asszony 

hozzászólását, hiszen ez azt jelenti, hogy ő is támogatja a mi programunkat, hogy fel kell 

újítani a kórházban a kórtermeket, hiszen most már ebből az ötmilliárd forintból megújult az 

az orvos-technológiai, az az orvostechnikai rész, amely talán legfontosabb, hiszen ahol 

műtenek bennünket, azt fel kell újítani. Az a legfontosabb. Hogy milyen az az ágy, az egy 

másik dolog, vagy milyen a szoba, a kórterem, ahol gyógyulunk, az egy másodlagos dolog. 

Ezt a kormány megtette 5 milliárd forintból felújította, új szakrendelőt építet. Az A épületben 

fel vannak újítva ezek az orvostechnikai területek. Új radiológia, új szülészet, sorolhatnám. 

Tudják pontosan, hogy miről van szó. 

 

Most rajtunk van a sor, vásárhelyieken. És azért rajtunk, mert ez a kórház a mienk. Akkor is, 

ha állami kórház, ez a mi kórházunk. Őseink annak idején összeadták az árát téglajegyekből, 

most nekünk is itt az idő, hogy kitegyünk magunkért. Nemcsak magunkért, a szülötteinkért, 

azokért, akik ebben a kórházban gyógyulnak, hogy ne csak az orvos-gyógyító része legyen 

felújítva, hanem az is, ahol a hétköznapokat, a gyógyulás hétköznapjait töltik.  

 

Én nagyon örülök neki, hogy Kis Andrea is támogatja ezt a programot. Azt gondolom, az 

egyik legfontosabb dolog, hogy a kórházban felújítsuk kétágyas, fürdőszobás, klimatizált, 

mindennel ellátott, felújított kórtermekben tudjunk gyógyulni. Sőt, itt vannak az orvosok, az a 

környezet, amiben az ember gyógyul, az hatással van a gyógyulásra is Én azt gondolom, hogy 

ebben konszenzusra is tudunk jutni és nagyon örülök még egyszer alpolgármesternek, hogy 

támogatja a mi indítványunkat.  

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr. Igen. Hát már sokszor megbeszéltünk, énnekem is 

rengeteg, gyönyörű szép javaslatom lenne, hogy mit kellene, űrállomást építeni 
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Hódmezővásárhelyen, és a többi. Ebben mind egyet fogunk érteni, mert a kórház valóban 

fontos. A kérdés majd az, hogy honnan lesz pénz. Úgyhogy a költségvetés úgy igazából csak 

erről fog szólni. Az, hogy ezekre az Önök által megfogalmazott nagyszerű ötletekre miért 

nem akkor volt pénz, amikor Önök vezették ezt a várost? Akkor miért reprezentációs 

költségekre költötték, miért repülőjegyekre költötték? Most, amikor nem Önök vezetik, akkor 

hirtelen költsünk mindenre, újítsuk fel az utakat egyszerre. Adjunk a kórháznak évente 

egymilliárd forintot és csökkentsük az adókat. Tehát, mondom még egyszer, ez csak a 

…..nem az a kérdés, ez mind nagyon szép cél, hát ki ne értene egyet vele? Hogyne, nagyon 

aranyos, bájos. Bájos. Bájos. Amikor Önökön felelősség van, akkor tönkre teszik a várost, 

amikor nincs felelősség, akkor hirtelen építeni akarnák. Köszönöm szépen. 

 

Kovács László képviselő úr! 

 

Dr. Kovács László képviselő úr: Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Nem ez az első 

közgyűlés, nyilván nem is az utolsó alkalom, hogy most itt konkrétan a kórház esetében 

süketek párbeszéde zajlik. Azért elhangzottak itt olyan dolgok, amiket nem lehet válasz és szó 

nélkül hagynia az előző önkormányzatot, a kórházat ért vádak vonatkozásában. Én nem 

hibáztatom egy pillanatig se Molnár Lászlóné képviselőtársamat, hogy nem ugyanazoknak az 

információknak a birtokában van, mint mondjuk az, aki nemcsak a kórház dolgozója, hanem 

hosszabb ideig bizonyos fokú vezetőjeként is tevékenykedtem és ennek okán a közgyűlésben 

is több ciklusban részt vettem.  

 

Azt a semmit, amit a város tett a kórházért, azért néhány dologgal hadd egészítsem ki. Az az 

újszülött sárgaság elleni ultraibolya fényt besugárzó készülék, aztán azok a szemészeti 

műszervizsgáló eszközök, amelyeknek a megvásárlásába a város segítséget nyújtott. Egyéb, a 

betegek ápolását, mozgásképtelen betegek ágyból kiemelését, fürdőkádba történő beemelését 

és mozgatását, fürdetését úgy a betegnek, mint az ápoló személyzetnek könnyűvé tevő 

eszközök beszerzését. A 80 millió forint értékű komputertomográf egyedüli és teljes 

önkormányzati költségből való megvásárlását szeretném csak kiemelni abból a semmiből, 

amit ki tetszett itt hozni. Nyilván hosszú ideig tartana mindezt elmondani azokkal a szervezési 

és egyéb Egészséges Vásárhely Program kialakítási betegség megelőzési szűrővizsgálatok 

elindítási programjával együtt, amelyek nemcsak itt Hódmezővásárhelyen, hanem országos 

kitekintésben is referencia és minta értékű dolgok.  

 

Kis Andrea alpolgármester asszony az egyes osztályok orvos létszáma, ottani körülmények, 

ápoló személyzet helyzete, bizonyos szakterületek szakellátási lehetőségeit, kapacitásait 

bíráló szavaira annyit szeretnék mondani, hogy 2007-ben az Ön kormányzata alatt ennek a 

városnak megszüntették négy osztályát. Ennél fogva a 300 ágy aktív és krónikus ágy elvétele 

és több mint 300 dolgozó következményes kényszerű elbocsátására volt szükség ahhoz, hogy 

ezt a megmaradt, a város lakosai, polgárai által kéz-kézben körbefogott és megőrzött 

kórházat, amelyet teljes egészében, teljes egészében meg akart szüntetni az Ön kormánya. Ne 

tegyen úgy, mint hogyha ez nem így lett volna. A tervek az asztalon voltak, ez volt az első 

lépés a többihez. Ha ez nincsen, ez a városi összefogás, a következő lépésben mind 
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megteremtették volna az alkalmat. Ezt kellett túlélni a kórháznak, ehhez kellett az a fejlesztés, 

amit itt Benkő Zsolt már utalt rá.  

 

Kormányzat, igen. Valamennyi adóforintjainkból, így van. és azok a valamennyi 

adóforintjainkból akarták megszüntetni is az Ön kormány egészségügyi politikusai ezt a 

kórházat. Innen indultunk és ide jutottunk. Azt gondolom, hogy mindezek ellenére magam is, 

mint az egészségügyben dolgozó elégedettek soha nem lehetünk. Nyilvánvalóan tovább kell 

tenni, küzdeni, dolgozni benn a kórházban lévő vezetők, dolgozók, akik a betegekkel bánnak, 

azok is, a város és az ország vezetői részéről is. Nem egymást kell itt késsel, villával, meg 

bicskával enni, hanem tenni és segíteni kell azért, hogy itt a hódmezővásárhelyi polgároknak a 

szülőknek, nagyszülőknek, magunknak, gyerekeinknek, unokáinknak adott esetben az 

egészségügyi ellátási helyzete jobb legyen. Ezért kell küzdeni mindnyájunknak együtt.  

 

Köszönöm.  

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr. Kis Andrea alpolgármester asszony kíván válaszolni. 

 

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

csak két dolgot szeretnék helyretenni. Az egyik az, hogy bíráló szavakkal illettem a 

humánerőforrás kérdését. Nem bíráltam, pontosan az aggódás szólalt meg belőlem. A 

humánerőforrással komoly problémák vannak és ezt én ebben a teremben többször 

elmondtam.  

 

Kikértem, 2010 előtt egyrészt nem ültem itt Benkő Zsolt képviselőtársammal egyetemben, 

Nagy Ernő és a többi képviselő akkor ebből a frakcióból kiment erre a tüntetésre. Önök mikor 

mennek szembe a saját kormányuk döntésével? Mikor állnak ki mellette? Egyébként meg 12 

évvel ezelőtti történetről beszélünk. A 300 ágyat, amit Ön beszél, azt visszaállították az elmúlt 

kilenc évben.  

 

Felhangzik a taps. 

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr. Hol van a 300 ágy Cseri képviselő? 

 

Cseri Tamás képviselő úr: A kórház témát már elég szépen körüljártuk, nekem egy másik 

dolog ütötte meg a fülemet, ami elhangzott. Ön az előbb megint azt mondta, hogy a mi 

javaslatink tönkretennék a várost. Aki emlékszik a tavalyi év tavaszára, az emlékezhet arra, 

hogy ugyanez a vita zajlott le. Akkor is mit hallottunk folyamatosan? Tönkre fogjuk tenni a 

várost, csődbe visszük, világ vége lesz mindennek. A hó nem lesz eltakarítva, a fű nem lesz 

levágva, semmi nem fog történni a városban, mert mindent tönkreteszünk. Nem tudom a 

tizennyolc év folyamán azért úgy láttam, hogy el lett takarítva a hó, le lett vágva a fű, nem 

ment tönkre a város. Ez a csőd nem következett be.  

 

És még valamire felhívnám a figyelmet, amit bár én nem vagyok közgazdász, de ez nekem 

kicsit érthetetlen, megmondom őszintén. 2018-ban gyakorlatilag folyamatosan hallottuk a 
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számokat 500 millió forint tartozás a BM felé, kétszáz valahány millió forint tartozás a kórház 

felé, nem tudom, még volt valami 30 millió DAKK-os tartozás. Tehát durván ezt a 800-900 

millió forintot folyamatosan hallottuk, hogy azért nem lehet végrehajtani a Járható Vásárhely 

Programunkat, mert durván 900 millió forintot, egymilliárdot tartalmaz, mert, hogy ott van 

mellette ez a 800 millió forintos tartozás. Erre föl most megint azt hallom, ’19-ben azért 

vagyunk bajban, mert ott van mellette a 800 millió forintos tartozás a BM, meg a kórház. 

Most akkor hogy van? Minden évben tartozunk 800 millió forinttal és amiatt nem tudunk 

semmit csinálni?  

 

Azt szeretném kérdezni, hogyha tavaly nem valósult meg a Járható Vásárhely Program, nem 

épült különösebben semmi arra való hivatkozással, hogy 900 millió forintot törlesztenünk 

kell, most meg újra ezt mondják. Akkor árulják már el nekem, hogy 2018-ban hány millió 

forintot törlesztettünk, miért nem hajtódott végre a Járható Vásárhely Program, ami mint 

mondtam, 8-900 millió forintba került volna és az volt az Önök indoka akkor is ugyanazt 

veszik most is elő, a tartozások miatt. Akkor én azt várnám, hogy ’18-ban ezek szerint akkor 

csak törlesztettek 7-800 millió forintot, mert különben megvalósult volna a program. 

Egyszerűen nem jönnek ki a számok, nem lehet minden évben ugyanazt a tartozást felhozni, 

hogy tavaly se történt semmi, idén se történik semmi és ugyanazt a tartozást rakják mellé. 

Most mi az igazság? ’18-ban mennyit törlesztettek ebből?  

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr. Nagyon szépen köszönöm a kérdést. Erről 

egyébként egy komplett költségvetés szól minden évben. Tehát, Önnek pusztán a számokat 

kéne áttanulmányoznia. Nem itt elárulnia a teljes tájékozatlanságát, hanem mondjuk bejött 

volna hozzám és átnéztük volna a számokat. 

 

Felhangzik a taps. 

 

Na, most elmondtam, hogy például tavaly törlesztettünk is. Négyszázhatvanmillió forintot 

visszatettünk az EU-s elkülönített forrás számlára, amit Hegedűs képviselő úr idején a város 

fejlesztés helyett, amire érkezett, működésre költött. Egy egész hat tized milliárdos MVP 

pénzzel ugyanez a helyzet, ezt nem sikerült mind visszatenni mind, de törlesztettünk belőle 

több száz millió forintot. Tehát magyarul, sok százmillió forintot törlesztettünk tavaly. Igen. 

Ebből nem valósult meg egyelőre a BM tartozás megfizetése. A BM-től kaptunk 

részletfizetési kedvezményt és ezért ezt az idén törlesztjük. Sajnos még a 2014-es, 2015-ös 

éveket még nem is ellenőrizte a BM, tehát még várható további visszafizetési kötelezettség. A 

DAKK-al is megállapodtunk részletfizetési kedvezményben. Részletfizetési megállapodásunk 

van.  

 

Jó. Nem tudom mókás valami? Igen. Köszönöm szépen. Nem. Köszönöm szépen. Nagyon 

kedves. Jó. Tehát, a BM felé idén fogjuk kifizetni azt a pénzt és ez nagyon nagy teher. A 

kórház felé részben törlesztettünk már tavaly, idén is már 88 millió forintot törlesztettünk és 

még 132 millió forintos törlesztésünk van az idénre beütemezve. Tehát, nagyon sok mindent 

törlesztettünk. Hogy a Járható Vásárhelyre miért nem jutott program, pénz annak idején? Egy 

egész 16 milliárd volt, egyébként a pontos számot szeretném mondani Önnek. Ennek a 
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jelenlegi költsége 1,6 milliárd ennek a programnak. Tehát, ennyi pénz kellene, hogyha azt az 

egészet meg akarnánk csinálni. A tavalyi költségvetés az egy csoda. Amit Ön mondott és amit 

mi elértünk az egy csoda. Hódmezővásárhely jobban teljesít. Elmondtam. Csökkentettük az 

adókat, iszonyatos mennyiségű beruházás megvalósult a városban, 5,4 milliárdos megvalósult 

beruházásunk volt. 2017-ben összehasonlításképpen 600 millió 1/9-ed annyi, Jó, Tehát, 

irdatlan mennyiségű beruházásunk volt, törlesztettük az adósságokat és csökkentettük az 

adókat. Erre Önök soha nem voltak képesek. Mindezt úgy, hogy nem volt, Ön elmondta 

teljesen helyesen eltakarítottuk a havat, lenyírtuk a füvet, irtottuk a szúnyogokat, rendbe 

raktuk a földutakat és nem ment csődbe a város.  

 

Felhangzik a taps. 

 

Jobban zártuk a város évét, mint Önök bármikor. Tavaly az Önök költségvetésében 8 milliárd 

forintnyi lyuk volt. Önök beterveztek 25 milliárdnyi bevételt, 24-et azt hiszem. Tizenhat 

milliárd érkezett be, azt hiszem, 15,3. Nyolcmilliárd forint nem jött be az Önök által 

betervezett bevételekből. Itt vitatkoztunk azon. Önök azt mondták, be fog jönni. Persze, 

hogyne. Nem jött be. Mindenki tudta. Aki ért a gazdasághoz ennyit, azt tudta, hogy nem fog 

bejönni. Csak az a baj, hogy Önöknek ez a szaktudása nincs meg. Tehát azt kérem Önöktől, 

hogy mielőtt ilyen kérdéseket tesznek fel, jöjjenek be, ott vannak a számok kiterítve. Meg 

tudjuk mutatni, hogy mire költöttünk, fantasztikus eredményeket ért el a város és az idén is, 

hogyha Önök nem fekszenek keresztbe, csodálatos eredményeket fogunk elérni.  

 

Az előbb itt láttam Kovács Pál képviselő, bocsánat, igazgató urat. Ő a HMSZ működtetésére 

minden támogatást megkapott tőlünk a tavalyi évben. A HMSZ további sok tízmillió forintot, 

százmillió forintot fizetett vissza korábbi adósságokból. Tehát, nagyon-nagyon komoly 

eredményt elért ez a város tavaly. úgy, hogy egy lehetetlenül rossz költségvetése volt és 

sajnos a gazdasági helyzet a megörökölt adósságok miatt most is lehetetlenül rossz. Önök ezt 

a költségvetést ismét fel akarják borítani azzal, hogy a kiadásokat növelik és a bevételeket 

csökkentik. Ja és nem engednek hitelt fölvenni, ami az egyetlen megoldás lenne arra, hogy ezt 

kiegyensúlyozzuk. De rendben van, meg fogjuk oldani, meg van a megoldás ma is 

beterjeszthetnénk, de az Önök kérésére megvárjuk a keddet. Köszönöm szépen.  

 

Hegedűs Zoltán képviselő úr. 

 

Hegedűs Zoltán képviselő úr: Örömmel hallgatom Önt, amikor arról beszél, hogy kilencszer 

több fejlesztés volt.  

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr. Megvalósult. 

 

Hegedűs Zoltán képviselő úr: Megvalósult fejlesztés volt. Hát, akkor tisztázzunk egy dolgot. 

Ez azt jelenti, hogy Önök is értsék, ez azt jelenti, hogy polgármester úr kifizette azokat a 

számlákat, amelyeket mi megterveztünk és végrehajtottunk beruházásokat, beruházásokat. 

Önöknek mondom, mert Önök számára fontos. Polgármester úr tudja ezt. Tehát, kifizette a 

számlákat. Ezt jelenti a megvalósult beruházás. Ezt mind Almási István, ezeket a 
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programokat, ezeket a beruházásokat mind Almási István kezdte el, ő nyerte el a pályázatokat 

és az ő munkájának az eredménye. Természetesen nagyra értékeljük, hogyha valaki tudja 

költeni a pénzt. Úgyhogy én ehhez ennyit szeretnék hozzáfűzni. Nagy eredmény valóban, 

hogy el tudja költeni polgármesterünk a pénzt. 

 

Köszönöm. 

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr. Ez tényleg irdatlan nagy eredmény, mert Önök 

megálmodtak már egy csomó útfelújítást, soha nem valósultak meg. Rárósi út. Mióta várjuk, 

hogy megvalósuljon a Rárósi út? Mióta mentek tönkre, ilyen egyszerű, pitiáner dolog. Kukák. 

Mióta rozsdásodott és hullott szét az alja kukáknak a városban? Jó. Miért vittük 72 

kilométerre a szemetet Hódmezővásárhelyről? Miért töltöttük fel ivóvízzel a medencéket a 

strandon és a többi. Tehát, óriási dologról beszélek, csak az a baj, hogy megint csak a 

gazdasághoz egyetlen, a pénzt nem elkölteni, nem megtervezni nehéz. Kigazdálkodni. Igen. 

És az, hogy mi valósult meg? Ami 2019, 2018. február 25. előtt valósult meg azokat Önök 

hajtották végre, ugyanannyi köze volt azokhoz Almási Istvánnak, mint az azóta megvalósult 

aszfaltozásokhoz természetesen nekem. Akkor, amikor ő volt a polgármester, akkor is 

aszfaltoztunk, amikor én voltam polgármester, akkor is aszfaltoztunk.  

 

Amikor pénzt osztottak Magyarországon 2016-17-ben, akkor Önök szerezték a pénzt, amikor 

nem osztanak pénzt Magyarországon, hanem elköltjük és megvalósítjuk ezeket az 

építkezéseket, akkor én vagyok a polgármester és nekem kell megcsinálni. Nem kétlem, hogy 

Önök is ezen dolgoztak volna. Dolgoztak is az előző években, csak éppen az eredmények 

mutatják, hogy ki-ki a saját területén volt sikeres. Úgyhogy most arra van szükség, hogy 

ezeket a beruházásokat végrehajtsuk. Köszönöm. 

 

Hegedűs Zoltán! 

 

Hegedűs Zoltán képviselő úr: Köszönöm szépen. Megértettem. Tehát, más tollával is lehet 

ékeskedni, ebből ennyi az, ami számomra megérhető lett.  

 

Köszönöm szépen.  

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr. Más tollával ékeskedés az lenne, hogyha azt 

mondanám, hogy  én pályáztam és hoztam ezeket a pénzeket Hódmezővásárhelyre.  

 

Felhangzik a taps. 

 

Molnár Lászlóné! 

 

Molnár Lászlóné képviselő asszony: Röviden annyit szeretnék mondani, bocsánat. Tisztelt 

Közgyűlés! mert elfelejtettem itt a vita hevében, hogy fejezzék már be azt, hogy az ami EU-s 

pályázat, bármelyik önkormányzat pályázhat rá az országban, meg is tették. Ne csináljanak 

úgy, mintha azt Lázár János, vagy Almási István, vagy Ön Hegedűs Zoltán, vagy a FIDESZ 
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önmagában a saját pénzéből a két kezével építette volna. Ne csináljanak úgy! Ezek adófizetői 

pénzek, mi is befizetünk az EU-ba. Onnan kapunk vissza, többet, mint amennyit befizetünk. 

Tehát, ne csináljanak úgy, mint hogyha ez a pénz az Önök pénze volna, meg a saját zsebükből 

a két kezükkel Lázár János is úgy épített itt mindent a városban. Fejezzék be, mert 

nevetséges! Köszönöm. 

 

Felhangzik a taps. 

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr. Szerintem zárjuk be ezt a vitát. Természetes az, 

hogy a FIDESZ kormány, bár nagyon sok mindennel vádoljuk, a FIDESZ kormány alatt 

ellenzéki városok is ugyanúgy részt vettek a Modern Városok Programban, ugyanúgy kaptak 

forrásokat Szeged is, satöbbi, satöbbi. Úgyhogy akkor engedelmükkel én lezárom a 

napirendet, mert idő van. Én nem látok személyest, megbeszéljük, hogyha volt személyes. A 

napirendi vitát ezentúl lezárjuk és egy 10 perc szünetet rendelek el. Tíz óra, sőt egy kicsit 

többet, mert olyan 10 óra 30-ig szünetet rendelünk el. Köszönöm szépen. 

 

SZÜNET 

 

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr. Akkor szeretettel köszöntök mindenkit szünet után. 

Kérem, hogy foglalják el a helyeiket. A közgyűlés unalmas része következik.  

 

Nevetés hallatszik. 

 

2./ Napirend 

 

Beszámoló a Belső Ellenőrzés 2018. év IV. negyedévi tevékenységéről  

(1 db határozati javaslat) 

Az anyagot készítette és előterjeszti Juhász Róbert irodavezető úr 

 

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr. Bár képviselő urak még földobhatják. És most nem a 

konkrét napirendre gondoltam, de a címe az nem ígér különösebb izgalmakat. Második 

napirendi ponttal folytatjuk. Beszámoló a Belső Ellenőrzés 2018. évi IV. negyedévi 

tevékenységéről. Felkérem Dr. Varga Ildikó jegyző asszonyt, hogy ismertesse a bizottságok 

döntését!  

 

Dr. Varga Ildikó jegyző asszony: Tisztelt Közgyűlés! A bizottságok valamennyien 

egyhangúan támogatták a határozati javaslatot.  

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr. És nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm 

körünkben Juhász Róbert belső ellenőrzési irodavezető urat. Kérem, hogy fogadják 

szeretettel. Ő a belső ellenőrzési irodánknak az új vezetője és kérem, hogy tartsa meg a 

beszámolóját! 
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Felhangzik a taps. 

 

Juhász Róbert irodavezető úr: Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A 

beszámoltatás helyben kialakult gyakorlata szerint a belső ellenőrzés negyedévet követően a 

közgyűlés előtt ad számot az adott időszakban végzett tevékenységeiről. Ezt követve új 

emberként is próbáljuk ezt megtenni.  

 

Már az előző negyedévi beszámolóból Önök tájékozódhattak arról, hogy a korábban 

ellenőrzést végző 4 fős személyi állomány távozott a hivatalból, így új ember került a belső 

ellenőrzéshez, illetve ez azzal is járt együtt, hogy jelentős elmaradás volt a terv 

végrehajtásához képest, amit a novemberi közgyűlésben egy módosítás követett, így három 

feladat volt betervezve az új módosított terv szerint a belső ellenőrzés részére. Ezeket az 

ellenőrzéseket megkezdte az egy személyben feladatot ellátó belső ellenőr. Egy, a beszámoló 

készítés idejére le is zárult. Az előzetes anyagot megküldtük a bizottságoknak. Ez a Tornyai 

János Múzeum és Közművelődési Központnak az ellenőrzése volt, ez egy pénzügyi 

ellenőrzés, pénztár ellenőrzés. Ezzel kapcsolatosan ugye az az effektív rovancs valóban egy 

ellátó helyen állapított meg eltérést, egy 10 forintos többletet. Megállapítást is tartalmazott 

azonban ez az ellenőrzés, ebből egyet emelnék ki. Pontosabban kettőt, ami majd a közgyűlés 

részére is feladatot fog a későbbiekben esetleg jelenteni. 

 

Az egyik az, hogy minden költségvetési szerv, szervezet és működési szabályzatát a 

közgyűlésnek kell jóváhagyni. Itt mivel új feladatok voltak a pénzkezeléssel kapcsolatos 

szabályozásoknak az áttekintése is megtörtént és néhány hiányosságot, nem aktuális 

információt is talált a szervezeti működési szabályzatban az ellenőrzés és ezzel kapcsolatban 

tett javaslatot az intézményvezető részére, hogy ezt építse be és terjessze elő a testület elé.  

 

Illetve egy másik észrevételt is tettünk, mégpedig egy Államháztartási törvény változás 

történt, amelynek kapcsán úgy szól a törvény, hogy 100 főt el nem érő költségvetési szerv 

létszáma esetén a gazdasági szervezeti feladatokat nem láthatja el az adott intézmény, ezt át 

kell adni. Megállapítottuk, hogy a Tornyai János Múzeumnál ez a létszám nincs meg, 

úgyhogy javasoltuk áttekintésre és az ezzel kapcsolatos intézkedések megtételére a közgyűlés 

felé is ezt a dolgot.  

 

Köszönöm szépen. 

 

Kecskeméti Rita képviselő asszony és Benkő Zsolt képviselő úr kimegy a teremből, létszám: 13 

fő. 

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr. Nagyon szépen köszönöm Képviselő Urak! Kovács 

László kíván hozzászólni. 

 

Dr. Kovács László képviselő úr. Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Áttekintve 

kötelezettségszerűen a Pénzügyi Bizottság elnökeként ezt a beszámolót, valóban egy nagyon 
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alapos, részletes munka van előttünk. Az említett néhány adminisztratív, törvényi szervezeti 

működési szabályzat szerinti módosításon túlmenően meg kell említeni, hogy a Tornyai 

Múzeum házipénztárában 10 forint többletet találtak. Az ellenőrzésnek tulajdonképpen a 

gazdasági, pénzügyi végkicsengése ez. Én annyit szeretnék kérdezni, hogy ugye kitér az 

anyag arra, hogy a lecsökkent létszámú belső ellenőrzést végző csapat végezte a munkát, hogy 

az idei I. negyedévi, vagy az elmaradt múlt évi feladatokhoz hozzáláttak-e már?  

 

Köszönöm.  

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr. Igen. Juhász Róbert irodavezető úr! 

 

Juhász Róbert irodavezető úr: Hát leírtuk a tájékoztatóban is, hogy valamennyi megmaradt 

ellenőrzés megkezdésre került. A beszámoló lezárásig nem történt meg, most van lezáráson a 

maradék kettő, illetve hát elkezdődött. Amit megjegyezni kívánok még, ugye a 

tevékenységünket meghatározó belső ellenőrzési kézikönyvnek a felülvizsgálata zajlott itt az 

első időszakban, nyilván ez határozza meg azt a tevékenységet, amit mi végzünk és ennek a 

felülvizsgálatára jogszabály kötelez bennünket. Két évente felül kell vizsgálni. az első 

időszakban ezt végeztük és természetesen igyekszünk kifejezetten tervszerűen a következő 

évi feladatokat ellátni. 

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr. Köszönöm szépen. Hegedűs Zoltán képviselő úr és 

utána Molnárné Kati. 

 

Hegedűs Zoltán képviselő úr: Magam is szeretném megköszönni irodavezető úr munkáját és 

nagyon örülök, hogy megismerhetjük személyében is. Énekem, kicsit késve értem ide, de jól 

értettem, hogy egyedül végzi most ezt a munkát, vagy vannak munkatársai? Vannak 

munkatársai. Jó. Köszönöm szépen. Akkor ezt én félreértettem. Köszönöm. 

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr. Köszönöm szépen és nagyon korrekt dicséret volt. 

Molnár Lászlóné képviselő asszony. 

 

Molnár Lászlóné képviselő asszony: Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Én 

megkérdezném, hogy a négy ellenőr, aki elment, arról tudunk-e valamit, hogy milyen okból 

távoztak, mert korábban itt a távozásoknál felmerültek mindenféle gyanúk. Azon kívül azt 

kérdezném, aszondja, hogy átadták az iratokat, de a munkakörüket és a folyamatban lévő 

ügyeket nem adták át. Hogy ez közelebbről mit jelent, meg lehet-e ilyet csinálni?  

 

Köszönöm szépen. 

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr. Köszönöm szépen. Hadd válaszoljak erre kérdésre 

én. Tehát, négy fős belső ellenőrzési csapatból még a jogi iroda vezető úr által vezetett jegyző 

és aljegyző nélküli időszakban került áthelyezésre egy fő, igen, tehát utána a további emberek, 

akik egyesével távoztak a hivatalból. Utoljára szeptemberben, szeptember végén az 

irodavezető asszony annak idején és ezt követően vette csak át a munkát, a feladatot a 
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pályáztatás és szerződéskötés után Juhász Róbert úr, és ennek megfelelően, mivel 

személyesen nem találkoztak, ezért nem tudta átadni, átvenni a feladatokat. Tehát 

gyakorlatilag itt volt egy hiátus a két irodavezető között, ennek ellenére roppantul nyugodtak 

vagyunk afelől, hogy lassan sikerül utolérni ezt az elmaradt munkát, utolérni magunkat. 

Tehát, úgy gondolom, hogy jó kezekben az iroda vezetése. Köszönöm szépen.  

 

További kérdések, hozzászólások? Jó, hogyha nincsenek, akkor kérem, hogy aki a beszámolót 

elfogadja, a határozati javaslatot elfogadja, emelje fel a kezét! Egyhangúan elfogadtuk. A 

második napirendi pontot megbeszéltük.  

 

Szavazás: 

 

  13 igen (A szavazásban 13 képviselő vett részt.) 

 

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

19/2019. (II.08.) határozata 

Tárgy: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Belső Ellenőrzés 2018. 

év IV. negyedévi tevékenységéről szóló beszámoló 

 

 

H A T Á R O Z A T 

 

 

1./ Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a Hódmezővásárhely Megyei Jogú 

Város Polgármesteri Hivatala Belső Ellenőrzés 2018. év IV. negyedévi tevékenységéről szóló 

beszámolót elfogadja. 

 

A határozatot megkapja: 

1. Tisztségviselők, helyben 

2. Dr. Varga Ildikó jegyző  

3. Jogi Iroda Önkormányzati Csoportja  

4. Belső Ellenőrzés 

5. Irattár 

 

 

3./ Napirend 

 

A temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 23/2016. (V.11.) számú önkormányzati 

rendelet módosítása (1 db rendelet-tervezet) 

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

irodavezető asszony 

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr. A következő a harmadik napirendi pontunk. A 

temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 23/2016-os számú önkormányzati rendelet 

módosítása. Felkérem Dr. Varga Ildikó jegyző asszonyt, hogy ismertesse a bizottságok 

döntését! 
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Dr. Varga Ildikó jegyző asszony: Tisztelt Közgyűlés! Valamennyi bizottság egyhangúlag 

támogatta a rendelet-tervezetet.  

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr. Köszönöm szépen. Felkérem Dr. Keresztury Monika 

irodavezető asszonyt, hogy tegye meg beszámolóját, előterjesztését!  

 

Dr. Keresztury Monika irodavezető asszony: Tisztelettel köszöntök mindenkit. Tisztelt 

Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! 2018. december 7-én fogadta el a tisztelt közgyűlés a 

Csongrád Megyei Kegyeleti Kft.-nek az üzleti tervét. Ez a módosítás, ez a rendelet-tervezet 

tulajdonképpen az üzleti tervnek megfelelő díjszabást tartalmazza. Röviden összefoglalva a 

sírhely megváltások díja nem változott, a szolgáltatásokban következett be változás, amelyet 

az ügyvezető úr javaslatára beépítettünk a rendelet-tervezet mellékletébe. Kérem a tisztelt 

közgyűlést, hogy az előterjesztést vitassa meg és hozza meg döntését. Köszönöm.  

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr. Nagyon szépen köszönöm. Kérdések, 

hozzászólások? Varga György ügyvezető urat én láttam korábban, de most nem látom. 

Kovács László iroda, bocsánat pénzügyi bizottság. 

 

Dr. Kovács László képviselő úr. Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Egy nagyon rövid 

kérdésem, illetve kérésem lenne. Ez is egy nagyon precíz, korrekt módon összeállított anyag. 

A korábbiakkal ellentétben az új, nagyon sokrétű szolgáltatás és egyéb költséghely 

megjelölése mellett nem látjuk az előzőt, tehát, összehasonlítási lehetőség így az anyagban 

nincs. Ha arra van alkalom, mód és lehetőség, legközelebb a viszonyítási lehetőségek alapján 

kérnénk az előző tételeknek, költségeknek táblázatba való behelyezését.  

 

Köszönöm. 

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr. Teljesen egyetértek és jelezni fogom ügyvezető 

úrnak. Köszönöm szépen. További kérdés, észrevétel? Nincs. Akkor arra kérem, hogy aki 

támogatja a javaslatot, az emelje fel a kezét! Kilenc. Köszönöm szépen. Aki nem támogatja, 

emelje fel a kezét! Három. És, aki tartózkodott, emelje fel a kezét! Egy. Köszönöm szépen. 

Elfogadtuk a határozati javaslatot. 

 

Szavazás: 

 

  9 igen, 3 nem. 1 tartózkodás (A szavazásban 13 képviselő vett részt.) 

 

 

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotta az 

1/2019. (II.13.) önkormányzati rendeletét 

a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 23/2016. (V.11.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
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A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

4./ Napirend 

 

Kabinet Iroda 2018. évi beszámolója (1 db határozati javaslat) 

Az anyagot készítette a Kabinet Iroda, előterjeszti:  

Dr. Kis Andrea alpolgármester asszony 

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr. Negyedik napirendi pontunk. Kabinet Iroda 2018. 

évi beszámolója. Egy határozati javaslat. Felkérem Dr. Varga Ildikó jegyző asszonyt, 

ismertesse a bizottságok döntését! 

 

Dr. Varga Ildikó jegyző asszony: Tisztelt Közgyűlés! Valamennyi bizottság egyhangúlag 

elfogadta a határozati javaslatot. 

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr. Nagyon szépen köszönöm. Felkérem, vagy 

megkérdezem Dr. Kis Andrea alpolgármester asszonyt, hogy kívánja-e kiegészíteni a 

beszámolót? Nem kíván vele élni. 

 

Kinek van kérdése, hozzászólása? Vágó János képviselő úr, parancsoljon!  

 

Vágó János képviselő úr. Tisztelt Közgyűlés! A Kabinet Iroda kultúrával foglalkozó 

részéhez szeretnék egy kicsit hozzászólni. Először is azt a sajnálatomat szeretném kifejezni, 

hogy a Magyar Kultúra Napja alkalmából városi rendezvény nem történt. Eddig a korábbi 

években ez valamilyen formában mindig megtörtént. Ezt sajnálatosnak tartom. annak ellenére, 

hogy a sporttal foglalkozunk. Tegnap bizottsági ülésen a sportnapra vonatkozó előterjesztést 

megvitattuk és a díjazásokat megszavaztuk természetesen. Itt az előbb mondott … és …. 

dolgozókkal foglalkozik az önkormányzat, de a kultúrával is kell foglalkozni a városnak is. 

Az természetes, hogy iskolák, oktatási intézmények a Magyar Kultúra Napjából rendeznek 

rendezvényeket, de én úgy gondolom, hogy a városnak is kötelessége ez. Ha mi nem 

foglalkozunk a kultúránkkal, ezt más nem fogja megtenni helyettünk. Úgyhogy ebben ezt egy 

kritikának gondoltam ezzel a beszámolóval kapcsolatban. 

 

Azt szeretném még hozzáfűzni, hogy a Kabinet Iroda beszámolójának ez a része a 

korábbiakban azért bővebb volt ennél. Nem tudom, lehet hogy ennek az az oka, hogy 

kulturális referensek most jönnek-mennek. Úgy tudom, hogy volt kulturális referens, aki 

elment, van másik helyette, de lehet, hogy az ő dolguk lenne ezzel foglalkozni bővebben. 

Ezeket a rendezvényeket én hiányolom. De nem muszáj az önkormányzatnak rendezni ezeket 

az eseményeket, rendezvényeket, át lehet adni kulturális intézménynek, de akkor meg nem 

kell másfél kulturális referens. Bármelyik megoldás jó, de ezt én így kevésnek tartom.  

 

Benkő Zsolt képviselő úr bejött a terembe, létszám: 14 fő. 
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És még egy dolgot szeretnék megemlíteni. Vallauris testvérvárossal a kapcsolat 50 éves volt a 

tavalyi évben. Erről sem emlékeztünk meg, ezt azért illett volna megtennünk. A francia 

testvérváros azért nagyon pozitívan állt ehhez a kapcsolathoz, ha nem így történt volna, akkor 

néhány évvel ezelőtt a Picasso kiállítás Hódmezővásárhelyen nem történhetett volna meg, 

nem rendezhettük volna meg. Úgy gondolom, hogy erről a testvérvárosi kapcsolatról illett 

volna megemlékezni.  

 

Viszont, hogy természetesen azért a kulturális események között vannak kiemelendők is, 

például az Adventi gyertyagyújtásokat a hagyományokhoz híven megrendeztük, úgy 

gondolom, hogy ez is egy természetes dolog. ugyanígy kellett volna a magyar kultúrával is 

eljárnunk véleményem szerint.  

 

Köszönöm szépen. 

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr. Köszönöm szépen. Kis Andrea alpolgármesternek 

átadnám a szót. Vallauris-sal kapcsolatban szeretném tájékoztatni, hogy a testvérvárosunk 

képviselőivel én folytattam megbeszéléseket és természetesen ebben a szűkebb körben 

megemlékeztünk az 50 éves évfordulóról. Szintén alkalmat kerítettünk erre a Kerámia 

Szimpóziumnak a keretében. Nyilván a két testvérvárosnak a kapcsolatának nem utolsósorban 

az egyik fő összekötő eleme a kerámia, ami ugye a két város kultúrájában közös. Tehát, 

nyilván ez a két mentségem van talán arra, hogy annál bővebb ünnepséget erre az 50 évre nem 

szerveztünk. Nyilván a költségek megszorítása a további ok, de lehetett volna kiutazni, 

lehetett volna népesebb delegációval ünnepelni ezt az ötven évet, én egyetértek azzal, hogy ez 

méltó lett volna, nyilván a tavalyi évben nem gondoltuk, hogy ez egy több millió forintos igen 

komoly költségvonzata lett volna egyébként. Tehát, most erre sajnos most nem volt 

alkalmunk, de a kapcsolat él továbbra is.  

 

Akkor először Kis Andreának, utána Dr. Szabó Pálnak szeretném megadni a szót. 

Alpolgármester asszony! Igen, alpolgármester asszony akkor átadta a szót Dr. Szabó Pált 

kérem szépen! 

 

Dr. Szabó Pál képviselő úr: Köszönöm szépen. Tisztelt Polgármester Úr! Közgyűlés! Ha jól 

emlékszem, a Magyar Kultúra Napján azért volt megemlékezés. Minden évben a Németh 

László Városi Könyvtár szervez erre programokat és az idén is ez volt.  Intézményvezető 

asszonyra nézek. Tehát, ezen a részen szerintem meg volt méltóképpen erre emlékezve.  

 

A francia testvérvárosnál azt eszembe jutott, hogy valamikor volt itt a közgyűlési teremben a 

Magyar-Francia Baráti Társaságnak a 25 éves, ha jól mondom, ünnepsége és annak keretében 

ez a testvérvárosi kapcsolat is szóba került és hát csak azon nagyon kevesen jöttek el 

képviselőtársink közül.  

 

Köszönöm szépen. 
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Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr. Egyetlen egy képviselőre emlékszem, vagy ketten 

voltak? Igen, tehát, Molnár Lászlóné és Szabó Pál úr is itt volt. Köszönöm szépen. Itt volt a 

tiszteletbeli konzul úr Szegedről és természetesen a vásárhelyi társaság is. Egyébként a francia 

kapcsolataink rendkívül szorosak és élőek, nemcsak személyesen járt itt a nagykövet asszony, 

hanem például a francia bálon is mellette ültem múlt pénteken és nagyon jót beszélgettünk, és 

ott nagyon sok, például a párizsi nagykövettel is beszélgettem és sok más jelentős emberrel. 

Tényleg csodálatos látni azt, hogy a kormányban is olyan emberek vannak, mint Trócsányi 

László és Novák Katalin, akik perfekt beszélnek franciául. Mind a ketten felszólaltak ott, 

úgyhogy én azt gondolom, nagyon sok pozitív eredményünk van.  

 

Kis Andrea alpolgármester asszony. 

 

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

Vágó képviselőtársam figyelmét arra szeretném felhívni, hogy a 2018-as beszámolóról 

beszélünk. A tavalyi év január 22-i napjáról olyan formán tudunk beszámolni, hogy január ról 

beszélünk. A tavalyi év január 22-i napjáról olyan formán tudunk beszámolni, hogy január 1-

én volt a Bessenyei díj átadója, ami mindig a Magyar Kultúra Napjához kötődően vagy azon a 

napon, vagy egy másik napon történik. Elnézést kérek, hogy az idei évet a 2018-ban még nem 

szerepeltettük.  

 

A másik az, hogy most a Bessenyei díj átadója ugye azért, mert idén van a művész 100. 

születésének századik évfordulója, ezért február 10-én vasárnap lesz. Képviselőtársaim is 

megkapták a meghívást. Volt aki jelezte is, hogy jön, volt, aki elfoglaltságát jelentette be. Sok 

szeretettel várunk minden érdeklődőt. 

 

A beszámoló az teljesen szándékosan ugyanarra a formátumra épül, mint a korábbi évek. 

Elnézést kérek, én nem raktam bele annyi fényképet, de megtekinthetőek, csak nem akartam 

terhelni. Megtekinthetőek a polgármesteri hivatal gyorshírszolgálatán, bármelyik irodán, 

hogyha ezeket a képeket látni szeretné. A lényeg az ugyanaz, a programok felsorolása, a 

szervezeti felépítés, a feladtok megoszlása.  

 

És valóban köszönöm Szabó Pál képviselőtársamnak a hozzászólást. Volt itt 25 éves 

ünnepség a Francia-Magyar Baráti Társaság 25. évfordulója kapcsán, amire sajnálatos módon 

Önök is meghívót kaptak, és vártuk Önöket, de nem jöttek el.  

 

A Magyar Kultúra… Tessék Benkő képviselőtársam? Németh László Városi Könyvtár… 

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr. Elnézést. Nem az a sajnálatos, hogy ők meghívót 

kaptak, hanem, hogy nem jöttek el. Csak pontosítandó. 

 

Kecskeméti Rita képviselő asszony visszajött a terembe, létszám: 15 fő. 

 

Dr. Kis Andrea alpolgármester asszony: Sok ilyen időpont van. Németh László Városi 

Könyvtár foglalkozott, mint mindig a Magyar Kultúra Napjával, mivel most a Bessenyei 
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központ, a Bessenyei díj átadója nem a Magyar Kultúra Napjához kapcsolódóan történt, ezért 

egyeztetéseket folytattunk a Bessenyei Művelődési Központ intézményvezető asszonnyal arra 

vonatkozóan, illetve Miklós Péterrel, hogy milyen olyan rendezvények vannak, amik a 

Magyar Kultúra Napját méltóvá teszik? Ezek megtörténtek, mert hogyha Vágó 

képviselőtársam megnézte volna azokat a meghívókat, amiket mindannyian megkapunk, 

Önök is megkapják, mi is megkapjuk évek óta, akkor látta volna, hogy voltak események, 

könyvbemutatók, előadások, amelyek a Magyar Kultúra Napjához kötődnek.  

 

Köszönöm. 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr. Köszönöm szépen. Vágó János képviselő úr! 

 

Vágó János képviselő úr: Csak két szóban egy rövid reakció. A Vallauris-i testvérváros 50 

éves évfordulójáról beszéltem az előbb, nem a baráti társaság 25 évéről. Jó. Értem, hogy az 

Franciaországgal kapcsolódik, Franciaországhoz kapcsolódik, de én a Vallauris-i 

testvérvárosnak az ötven éves évfordulójáról beszéltem.  

 

A Magyar Kultúra Napjával kapcsolatban természetesen az intézményeknek dolguk, hogy 

megemlékezzenek róla, én a városi megemlékezést hiányoltam. A város egy valamilyen 

rendezvényt ebből az alkalomból rendezzen. tudom, hogy addig a Bessenyei Ferenc 

Művészeti Díj átadása azon a napon volt, most nem akkor van. Azért a magyar kultúráról, 

vagy legalább a Himnusz születésnapjára, hogy így nevezzük, megemlékezhettünk volna 

városi szinten.  

 

A beszámolóval kapcsolatban pedig az eseményekkel, a rendezvényekkel, a rendezvények 

számát jeleztem- Nem a fényképek hiányoznak nekem, én a rendezvényeken ott szoktam 

lenni elég sok helyen és inkább a rendezvények számát kifogásoltam, nem azt, hogy hosszú-e 

a beszámoló, vagy nem. 

 

Köszönöm szépen.  

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr. Nagyon szépen köszönöm. Kis Andrea 

alpolgármester asszony. 

 

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

Akkor nagyon szívesen várom a javaslatait, hogy mi az, amit hiányol, ami az előző években 

megvolt és mondjuk idén nem volt meg. Csak az ötleteket, mert akkor nyilván akkor az idei 

munkatervet, a Kabinet Iroda munkatervét ezekkel színesítjük.  

 

Köszönöm.  

 

Vágó János képviselő úr: Erről szívesen folytatok beszélgetést alpolgármester asszonnyal, 

úgy gondolom, vannak kulturális referensek, akiknek az a dolga, hogy szervezzék a 

rendezvényeket, nem a képviselő-testületnek kell megmondani, hogy milyen rendezvények 

legyenek. Van erre, ha jól olvastam a beszámolóban, egy teljes állású kulturális referens és 



53 
 

egy kulturális és médiareferens, őneki kettős feladata van ezek szerint. Ez másfél állásnyi. 

Nekik az a dolguk úgy gondolom. 

 

Köszönöm.  

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr. Köszönöm szépen. Kis Andrea alpolgármester 

asszony után szeretném lezárni ezt a vitát. 

 

Dr. Kis Andrea alpolgármester asszony: Az utolsó reakció, egyrészt szeretném megvédeni 

a kollegáimat abból a szempontból, hogy Ön azt sejteti, hogy itt nincs kultúra, vagy nem 

szerveznek meg bizonyos rendezvényeket, amiknek esetleg hagyománya és pusztán ezért 

kérdeztem itt a nyilvánosság előtt, hogy tisztázzuk ezeknek a kollegáknak a munkáját, mert 

ők, ami a korábbi években megszervezésre került, ezeket mind megcsinálták a tavalyi évben.  

 

Köszönöm szépen. 

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr. Nagyon szépen köszönöm. Ezek után kérdezem, 

nem kérdezem, felteszem szavazásra. Tehát, kérem, hogy aki elfogadja a Kabinet Irodának a 

beszámolóját, az emelje fel a kezét! Egyhangúlag elfogadtuk. Nagyon szépen köszönöm.  

 

Szavazás: 

 

  15 igen (A szavazásban 15 fő vett részt.) 

 

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

20/2019. (II.08.) határozata 

Tárgy: A Kabinet Iroda 2018. évi beszámolója 

 

H A T Á R O Z A T 

 

1./ Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta és elfogadta a Kabinet 

Iroda 2018. évi működéséről szóló beszámolóját. 

 

 

A határozatot megkapja: 

1./ Tisztségviselők - Helyben 

2./ PH Kabinet Iroda 

3./ Belső Ellenőrzési Iroda 

4./ Irattár 

 

 

5./ Napirend 

 

A polgármester szabadsága ütemezésének jóváhagyása (1 db határozati javaslat) 

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

irodavezető asszony 
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Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr. Ötödik napirendi pontunk következik. A 

polgármester szabadsága ütemezésének jóváhagyása. Felkérem Dr. Varga Ildikó jegyző 

asszonyt, hogy ismertesse a bizottságok döntését. 

 

Dr. Varga Ildikó jegyző asszony: Tisztelt Közgyűlés! Valamennyi bizottság egyhangúlag 

támogatta a határozati javaslatot. 

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr. Köszönöm szépen. Felkérem Dr. Keresztury Monika 

irodavezető asszonyt, hogy tegye meg a szóbeli előterjesztést. 

 

Dr. Keresztury Monika irodavezető asszony: Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! 

A köztisztviselői törvény 225 C § szabályozza a polgármester szabadságával kapcsolatos 

tennivalókat. E szerint minden év február 28-áig kell elfogadtatni, vagy elfogadni a 

közgyűlésnek a polgármester szabadság tervezetét az adott évre. Az idén ez októberig szól a 

közelgő önkormányzati választásokra tekintettel, ezért erre az évre a tavalyi évről maradt 

kettő napot, illetve az időarányosan járó 34 napot kell beosztani az októberi időszakig 

bezárólag. Erre tettünk javaslatot. Kérem a tisztelt közgyűlést az előterjesztés megvitatására 

és a határozati javaslat elfogadására.  

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr. Köszönöm szépen. Érdeklődőm, hogy képviselő 

urak, asszonyok között van-e valaki, aki szeretné beosztani a szabadságomat?  

 

Hang hallatszott. 

 

Jó. Igen. Köszönöm szépen. Akkor amennyiben elfogadják, akkor emeljük fel a kezünket! 

Nagyon szépen köszönöm. 

 

Szavazás: 

 

  15 igen (A szavazásban 15 képviselő vett részt.) 

 

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

21/2019. (II.08.) határozata 

Tárgy: A polgármester szabadsága ütemezésének jóváhagyása 

 

 

H A T Á R O Z A T 

 

 

1./ Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Dr. Márki-Zay Péter polgármester 

2019. évi szabadságának ütemezését jelen határozat melléklete szerint jóváhagyja. 

 

2./ A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a szabadság igénybevételéről a képviselő-

testületet az igénybevételt követő ülésén a polgármesteri beszámoló keretében tájékoztassa. 
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Határidő: folyamatos 

Felelős: jegyző  

 

A határozatot megkapja: 

1.  Tisztviselők, Helyben 

2.  PH Jogi Iroda Személyzeti Csoport 

3.  Irattár  

 

 

 

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

21/2019. (II.08.) határozatának melléklete 

 

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester 2019. évi szabadságának ütemezése 

 

 

 

2019. január 21-23.    3 munkanap 

2019 február     1 munkanap 

2019 március     1 munkanap 

2019 április     1 munkanap 

2019 május     1 munkanap 

2019 június     1 munkanap 

2019 július     7 munkanap 

2019 augusztus   13 munkanap 

2019 szeptember     3 munkanap  

2019 október     3 munkanap 

 

Összesen: 34 munkanap. 
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6./ Napirend 

 

Beszámoló a Hódmezővásárhelyi Települési Értéktár Bizottság tevékenységéről és 

döntés bizottsági tag megválasztásáról (1 db határozati javaslat) 

Az anyagot készítette a Kabinet Iroda, előterjeszti: Dr. Kis Andrea alpolgármester asszony 

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr. Hatodik napirendi pont. Beszámoló a 

Hódmezővásárhelyi Települési Értéktár Bizottság tevékenységéről és döntés bizottsági tag 

megválasztásáról. Felkérem Dr. Varga Ildikó jegyző asszonyt, hogy ismertesse a bizottságok 

döntését. 

 

Dr. Varga Ildikó jegyző asszony: Tisztelt Közgyűlés! A bizottságok a közgyűlés 

hatáskörébe utalták a döntést a bizottsági tag megválasztásával kapcsolatban. Egyebekben 

egyhangúlag támogatták a határozati javaslatot. 

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr. Igen. Köszönöm szépen. Felkérem Dr. Kis Andrea 

alpolgármester asszonyt, hogy tegye meg az előterjesztését! 

 

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

Települési Értéktár Bizottságában Cseri Tamás képviselőtársunk Simon Ferenc tanár van 

benne, illetve Szenti Tibor, aki ugye lemondását bejelentette, ugye ezt Önök is látták. Viszont 

közben egy levelet kaptunk Szenti Tibortól, egy e-mail üzenetet, amiben arról tájékoztat, hogy 

tavaly májusban, amikor tudomást szerzett arról, hogy a hivatal egyik dolgozója már nem 

dolgozik itt és mivel ő volt ennek a bizottságnak a titkára, május 25-én, 2018-ban bejelentette 

a Megyei Értéktár Bizottságnál a hivatal, a vásárhelyi Értéktár Bizottság megszűnését. És ezt 

el is fogadták, úgyhogy Szenti Tibor úr úgy tekinti, hogy május 28-án a hódmezővásárhelyi 

Értéktár Bizottság megszűnt. Nyilván én ezt nem tekintem, az, hogy ő ezt bejelentette, ez nem 

jelent semmit, csak szeretném Önöket tájékoztatni arról, hogy Szenti Tibor gyakorlatilag 

megszűnté nyilvánította ezt a bizottságot. Tehát, gyakorlatilag majdnem okafogyottá válik az, 

hogy most itt bármiről beszéljünk. Úgyhogy mindenféleképpen, ettől függetlenül én azt 

gondolom, hogy a Helyi Értéktár Bizottság az maradjon. Kellene egy új tagot is választanunk 

az értéktár bizottságba. Ez mindösszesen tájékoztató Cseri képviselőtársamnak, hisz ő lett 

megszólítva ebben a levélben Szenti Tibor által. 

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr. Köszönöm szépen. Cseri Tamás képviselő urat 

kérem szólni. 

 

Cseri Tamás képviselő úr: A volt bizottsági elnök úrnak nem tudom, hogy milyen 

elgondolások alapján gondolta, hogy ő megszünteti a bizottságot, hiszen ez a közgyűlésnek az 

egyik bizottsága. Itt a közgyűlésnek van döntési joga, hogy ez a bizottság működjön, vagy ne 

működjön, illetve, hogy milyen tagokkal működjön. Szerintem ennek a levélnek ilyen 

szempontból nincsen jelentősége, hiszen a közgyűlés bizottságai az adott bizottság se a tagja, 

se az elnöke nem tudja felszámolni. Tehát, ez szerintem irreleváns.  
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Természetesen ennek a bizottságnak érdemes továbbra is működnie, hiszen bár a kezdeti 

lendület, hogy úgy mondjam megtört, hiszen először, mikor a bizottság munkába állt, 

természetesen még rengeteg olyan vásárhelyi érték volt, ami nem került felvételre, hiszen 

akkor kezdett el működni a bizottság. Ezeket szép folyamatosan mind a bizottság tagjai, 

illetve a segítői, sőt még volt pályázat is arra, hogy a különböző értékek meg legyenek 

fogalmazva és bekerüljenek a gyűjteménybe. Tehát, ez a munka szépen elindult, a kezdeti 

lelkesedés kicsit visszább lett, hiszen azért nagyon sok érték már bent van és egy már eleve 

feltöltött tárat nehezebb tovább tölteni, mint elkezdeni a feltöltést. Azt hiszem ez érthető, de 

szerencsére azért most is volt olyan, amit tovább tudtunk tölteni, Hódmezővásárhely I. 

világháborús szobrai kerültek be ebbe az értéktár bizottságba és ennek a gyűjteménynek az 

egyik összeállítója Szenti Csilla volt. Szeretném kérni, hogy akkor Szenti Csilla kerüljön be 

harmadiknak ebbe az értéktár bizottságba és így működjön tovább idén is.  

 

Köszönöm.  

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr. Igen. Kis Andrea alpolgármester asszony kíván 

javasolni.  

 

Dr. Kis Andrea alpolgármester asszony: Élnék egy javaslattal. Én Szabó Pál képviselő urat, 

képviselőtársamat javaslom ebbe a bizottságba. 

 

Felhangzik a taps. 

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr. Köszönöm szépen. További javaslatok vannak-e a 

bizottság összetételére vonatkozóan? Jó. Tehát úgy látom, abban konszenzus van, hogy ez a 

bizottság természetesen működik, hogy érvénytelennek tekintjük ezt a tavalyi intermezzot és 

továbbiakban csak a tagok személyi összetételéről beszélünk. Jó, tehát akkor Cseri Tamás és 

Simon Ferenc tagsága adott, és akkor kettő javaslat érkezett. Az egyik Szenti Csilla és a másik 

pedig Dr. Szabó Pál. Akkor ezt mind két indítványt külön-külön kívánjuk megszavazni. 

 

Felteszem az első kérdést, hogy ki az, aki Dr. Szabó Pál tagságát támogatja? Négy fő. Ki az, 

aki nem támogatja Szabó Pálnak a tagságát? Nincs. Ki az, aki tartózkodott? Tizenegy. Nem 

fogadtuk el. 

 

Szavazás: 

 

  4 igen, 11 tartózkodás (A szavazásban 15 képviselő vett részt.) 

 

A második javaslat. Ki az, aki Szenti Csilla tagságát támogatja? Tizenegy. Ki az, aki nem 

támogatja Szenti Csilla tagságát? Kettő. Ki az, aki tartózkodott? Kettő. Szenti Csilla tagságát 

elfogadtuk. Akkor megvan a három fős Vásárhelyi Értéktár Bizottság. Köszönöm szépen.  

 

Szavazás: 
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  11 igen, 2 nem, 2 tartózkodás (A szavazásban 15 képviselő vett részt.) 

 

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

22/2019. (II.08.) határozata 

Tárgy: Beszámoló a Hódmezővásárhelyi Települési Értéktár Bizottság tevékenységéről és 

döntés bizottsági tag megválasztásáról 

 

H A T Á R O Z A T  

 

1./ Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja Szenti Tibor néprajzkutató 

bizottsági tagságáról történő lemondását, és megköszöni eddigi munkáját.  

 

2./Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri Szenti Csillát, Települési 

Értéktár Bizottságban való közreműködésre. 

 

3./ Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a Települési 

Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatának függelékében a szükséges 

változások átvezetésére.  

 

Felelős: Dr. Márki-Zay Péter polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

Határozatot kapja: 

1./ Tisztségviselők H. 

2./ Értéktár Bizottság tagjai 

3./ PH Kabinet Iroda 

4./ Irattár 

 

 

10./ Napirend 

 

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2019. évi I. féléves 

munkatervének módosítása (1 db határozati javaslat) 

Az anyagot készítette a Jogi Iroda, Önkormányzati és Ügyviteli Csoportja, előterjeszti:  

Dr. Keresztury Monika irodavezető asszony 

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr. Következő napirendi pontunk. Itt ugye a levett 

napirendi pontok miatt a tízes. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2019. 

évi I féléves munkatervének módosítása. Van egy darab határozati javaslatunk. Felkérem Dr. 

Varga Ildikó jegyző asszonyt, hogy ismertesse a bizottságok döntését. 

 

Dr. Varga Ildikó jegyző asszony: Tisztelt Közgyűlés! Valamennyi bizottság egyhangúlag 

támogatta a határozati javaslatot. 

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr. Köszönöm szépen. Felkérem Dr. Keresztury Monika 

irodavezető asszonyt, hogy tegye meg a szóbeli előterjesztését! 
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Dr. Keresztury Monika irodavezető asszony: Tisztelt Polgármester úr! Tisztelt Közgyűlés! 

A tisztelt közgyűlés 2018 december 7-én állapította meg az I. féléves munkatervét. A 

munkaterv jelenlegi módosításának kettő indoka van. Az egyik az, hogy a munkatervben a 

februári ülésen, januárra nem terveztünk ülést, a februári ülésen szerepelt a nemzetiségi 

önkormányzatokkal megkötendő megállapodások jóváhagyása. Ez idén a jogszabályoknak 

megfelelően január 31-én megtörtént a januári ülésen, ezért indokolt annak a februári ülésről 

történő levétele.  

 

A másik indok pedig az, hogy a Csongrád Megyei Kormányhivataltól kaptunk egy javaslatot 

arra vonatkozóan, hogy másként szabályozzuk itt az ezzel kapcsolatos SzMSz módosítás most 

levételre kerül, de szorosan kapcsolódik. Részletszabályokat dolgozunk ki az SzMSz-ben a 

munkatervvel kapcsolatosan és a lejárt határidejű polgármesteri tájékoztatót építsük be a 

munkatervbe minden hónapra. Ez korábban évente két alkalommal történt meg, a mostani 

munkaterv módosítás szerint azonban minden ülésen szerepel ez a napirendi pont.  

 

Tehát, ez a két módosítás, ami indokolta a tisztelt közgyűlés I. féléves munkatervének a 

módosítását. Ez ennek a két szempontnak a figyelembevételével készült el. Kérem a tisztelt 

közgyűlést az előterjesztés megvitatására, és a határozati javaslat elfogadására.  

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr. Nagyon szépen köszönöm. Hozzászólás képviselő 

urak, asszonyok! Bálint Gabriella képviselő asszony, parancsoljon! 

 

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

Polgármester Úr! Jegyző asszonytól szeretnék én segítséget kérni, segítő útmutatást. 

Novemberben intézményünktől beküldtük a kérést és lehet, hogy ez csak egy apró elmaradás, 

de áprilisban én a társulást mint fenntartót látom beszámolónak, hogy akkor a Kapcsolat 

Központ mikor tud beszámolni, vagy áprilisban tudunk-e? Ezt szeretném, köszönöm. 

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr. Köszönöm szépen. Jegyző asszony!  

 

Dr. Varga Ildikó jegyző asszony: Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Képviselő Asszony! Akkor, ha 

jól értem a Kapcsolat Központ beszámolóját szeretné a munkatervben szerepeltetni? 

 

Bálint Gabriella képviselő asszony: Igen.  

 

Dr. Varga Ildikó jegyző asszony: Ez áprilisban akkor alkalmas ezek szerint. Erre vonatkozó 

indítvány, vagy akkor ennyivel lehet módosítani, hogyha a tisztelt közgyűlés hozzájárul, hogy 

az áprilisi ülés napirendjei közé külön napirendi pontként a Kapcsolat Központ beszámolója.  

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr. Köszönöm szépen. Tehát, akkor van egy módosító 

javaslatunk. Kérem, hogy szavazzunk erről. Az áprilisi közgyűlés napirendjei közé ezennel, 

hogyha Önök elfogadják, akkor felvesszük a Kapcsolat Központ beszámolóját. Kérem, hogy 

aki támogatja, emelje fel a kezét! Egyhangúan elfogadtuk. Köszönöm szépen. 
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Szavazás: 

 

  15 igen (A szavazásban 15 képviselő vett részt.) 

 

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

23/2019. (II.08.) határozata 

Tárgy: Bálint Gabriella képviselő asszony módosító indítványa Hódmezővásárhely Megyei 

Jogú Város Közgyűlésének 2019. évi I. féléves munkatervével kapcsolatosan 

 

H A T Á R O Z A T 

 

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2019. évi I. féléves – április havi - 

munkatervét az alábbiak szerint fogadja el: 

 

2019. április 12. 8.00 óra 

 

1,/Napirend: 2019. évi költségvetési rendelet módosítása  

  Előadó: Polgármester 

  Véleményezésre: valamennyi Bizottságnak 

 

2,/Napirend: 2018. évi zárszámadási rendelet megalkotása 

  Előadó: Polgármester  

  Véleményezésre: valamennyi Bizottságnak 

 

3,/Napirend: Beszámoló a Belső Ellenőrzés 2018. évi tevékenységéről  

  Előadó: Jegyző 

  Véleményezésre: valamennyi Bizottságnak 

 

4,/Napirend: Beszámoló a Belső Ellenőrzés 2019. év I. negyedévi tevékenységről  

  Előadó: Jegyző 

  Véleményezésre: valamennyi Bizottságnak 

 

5,/Napirend: Beszámoló a polgármester átruházott hatásköreinek gyakorlásáról  

  Előadó: Polgármester 

  Véleményezésre: valamennyi Bizottságnak 

 

6,/Napirend: Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról  

  Előadó: Polgármester 

  Véleményezésre: valamennyi Bizottságnak 

 

7,/Napirend: Beszámoló a Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás 2018. évi 

munkájáról  

  Előadó: Jegyző 

  Véleményezésre: valamennyi Bizottságnak 

 

8,/Napirend: Beszámoló Polgármesteri Hivatal Lakosságszolgálati Iroda tevékenységéről  

  Előadó: Irodavezető 

  Véleményezésre: valamennyi Bizottságnak 
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9,/Napirend: Beszámoló a Jogi Iroda tevékenységéről  

  Előadó: Irodavezető 

  Véleményezésre: valamennyi Bizottságnak 

 

10./Napirend: Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladatainak 2018. évi ellátásáról 

Előadó: Polgármester 

  Véleményezésre: valamennyi Bizottságnak 

 

11,/Napirend: Beszámoló az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2018. évi 

tevékenységéről és mérlegbeszámolóik befogadása  

  Előadó: Jogi Iroda 

  Véleményezésre: valamennyi Bizottságnak 

 

12,/Napirend: Hódmezővásárhely Városáért Közalapítvány 2018. évi beszámolója  

  Előadó: Jogi Iroda, Jogi Csoport 

  Véleményezésre: valamennyi Bizottságnak 

 

13,/Napirend: Vásárhelyi Fiatalokért Közalapítvány 2018. évi beszámolója  

  Előadó: Jogi Iroda, Jogi Csoport 

  Véleményezésre: valamennyi Bizottságnak 

 

14,/Napirend: Czirbusz Piroska Közalapítvány 2018. évi beszámolója 

  Előadó: Jogi Iroda, Jogi Csoport 

  Véleményezésre: valamennyi Bizottságnak 

 

15,/Napirend: Beszámoló a Hódmezővásárhely Sportjáért Alapítvány 2018. évi 

tevékenységéről 

  Előadó: Jogi Iroda  

  Véleményezésre: valamennyi Bizottságnak 

 

16,/Napirend: Beszámoló a Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás Kapcsolat 

Központ 2018. évi munkájáról  

  Előadó: Bálint Gabriella főigazgató asszony 

  Véleményezésre: valamennyi Bizottságnak 

 

17,/Napirend: Egyebek 

 

Végrehajtásért felelős: polgármester 

Határidő: azonnali 

 

Határozatot megkapja: 

1. PH Tisztségviselők, helyben  

2. A Szervezeti és Működési Szabályzatban megjelöltek 

3. Irattár 

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr. Más módosító javaslat, indítvány van-e? Nincs. 

Akkor a munkatervet ezzel a módosítással együtt aki támogatja, kérem, emelje fel a kezét! 

Egyhangúan elfogadtuk. Köszönöm szépen. 
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Szavazás: 

 

  15 igen (A szavazásban 15 képviselő vett részt.) 

 

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

24/2019. (II.08.) határozata 

Tárgy: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2019. évi I. féléves 

munkaterve 

 

H A T Á R O Z A T 

 

 

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2019. évi I. féléves munkatervét az 

alábbiak szerint fogadja el: 

 

2019. február 08. 8.00 óra 

 

1./ Napirend: Az Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének elfogadása 

Előadó: Polgármester 

Véleményezésre: valamennyi Bizottságnak 

 

2./ Napirend: Beszámoló a Belső Ellenőrzés 2018. év IV. negyedévi tevékenységéről 

Előadó: Jegyző 

Véleményezésre: valamennyi Bizottságnak 

 

3./ Napirend: A temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 23/2016. (V.11.) számú 

önkormányzati rendelet módosítása 

  Előadó: Polgármester 

  Véleményezésre: valamennyi Bizottságnak 

 

4./ Napirend: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal Kabinet Irodájának tevékenységéről 

  Előadó: Irodavezető 

  Véleményezésre: valamennyi Bizottságnak 

 

5./ Napirend: A polgármester szabadsága ütemezésének jóváhagyása 

  Előadó: Jogi Irodavezető 

  Véleményezésre: valamennyi Bizottságnak 

 

6./ Napirend: Beszámoló a Hódmezővásárhelyi Települési Értéktár Bizottság 

tevékenységéről 

Előadó: Kabinet Iroda vezetője 

  Véleményezésre: valamennyi Bizottságnak 
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7./ Napirend: Egyebek 

 

2019. március 08. 8.00 óra 

 

1,/Napirend:  2018. évi költségvetés módosítása 

  Előadó: Polgármester 

  Véleményezésre: valamennyi Bizottságnak 

 

2,/Napirend: A 2019. évi éves összesített közbeszerzési terv elfogadása 

  Előadó: Polgármester 

  Véleményezésre: valamennyi Bizottságnak 

 

3,/Napirend: Beszámoló Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Építéshatósági Iroda 

munkájáról 

  Előadó: Irodavezető 

  Véleményezésre: valamennyi Bizottságnak 

 

4,/Napirend: Beszámoló a Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ 2018. évi 

munkájáról  

  Előadó: Múzeumigazgató 

  Véleményezésre: valamennyi Bizottságnak 

 

5,/Napirend: Beszámoló a tanácsnokok 2018. évi munkájáról 

  Előadó: Tanácsnokok az SZMSZ 6. sz. függeléke szerint 

Véleményezésre: valamennyi Bizottságnak 

   

6,/Napirend: Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról  

  Előadó: Polgármester 

  Véleményezésre: valamennyi Bizottságnak 

 

7,/Napirend: Egyebek 

 

2019. április 12. 8.00 óra 

 

1,/Napirend: 2019. évi költségvetési rendelet módosítása  

  Előadó: Polgármester 

  Véleményezésre: valamennyi Bizottságnak 

 

2,/Napirend: 2018. évi zárszámadási rendelet megalkotása 

  Előadó: Polgármester  

  Véleményezésre: valamennyi Bizottságnak 

 

3,/Napirend: Beszámoló a Belső Ellenőrzés 2018. évi tevékenységéről  

  Előadó: Jegyző 

  Véleményezésre: valamennyi Bizottságnak 

 

4,/Napirend: Beszámoló a Belső Ellenőrzés 2019. év I. negyedévi tevékenységről  

  Előadó: Jegyző 

  Véleményezésre: valamennyi Bizottságnak 
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5,/Napirend: Beszámoló a polgármester átruházott hatásköreinek gyakorlásáról  

  Előadó: Polgármester 

  Véleményezésre: valamennyi Bizottságnak 

 

6,/Napirend: Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról  

  Előadó: Polgármester 

  Véleményezésre: valamennyi Bizottságnak 

 

7,/Napirend: Beszámoló a Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás 2018. évi 

munkájáról  

  Előadó: Jegyző 

  Véleményezésre: valamennyi Bizottságnak 

 

8,/Napirend: Beszámoló Polgármesteri Hivatal Lakosságszolgálati Iroda tevékenységéről  

  Előadó: Irodavezető 

  Véleményezésre: valamennyi Bizottságnak 

 

9,/Napirend: Beszámoló a Jogi Iroda tevékenységéről  

  Előadó: Irodavezető 

  Véleményezésre: valamennyi Bizottságnak 

 

10./Napirend: Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladatainak 2018. évi ellátásáról 

Előadó: Polgármester 

  Véleményezésre: valamennyi Bizottságnak 

 

11,/Napirend: Beszámoló az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2018. évi 

tevékenységéről és mérlegbeszámolóik befogadása  

  Előadó: Jogi Iroda 

  Véleményezésre: valamennyi Bizottságnak 

 

12,/Napirend: Hódmezővásárhely Városáért Közalapítvány 2018. évi beszámolója  

  Előadó: Jogi Iroda, Jogi Csoport 

  Véleményezésre: valamennyi Bizottságnak 

 

13,/Napirend: Vásárhelyi Fiatalokért Közalapítvány 2018. évi beszámolója  

  Előadó: Jogi Iroda, Jogi Csoport 

  Véleményezésre: valamennyi Bizottságnak 

 

14,/Napirend: Czirbusz Piroska Közalapítvány 2018. évi beszámolója 

  Előadó: Jogi Iroda, Jogi Csoport 

  Véleményezésre: valamennyi Bizottságnak 

 

15,/Napirend: Beszámoló a Hódmezővásárhely Sportjáért Alapítvány 2018. évi 

tevékenységéről 

  Előadó: Jogi Iroda  

  Véleményezésre: valamennyi Bizottságnak 
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16,/Napirend: Beszámoló a Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás Kapcsolat 

Központ 2018. évi munkájáról  

  Előadó: Bálint Gabriella főigazgató asszony 

  Véleményezésre: valamennyi Bizottságnak 

 

17,/Napirend: Egyebek 

 

2019. június 14. 8.00 óra 

 

 

1,/Napirend: A Közgyűlés 2019. évi II. féléves munkatervének elfogadása 

  Előadó: Polgármester  

  Véleményezésre: valamennyi Bizottságnak 

 

2,/Napirend: 2019. évi költségvetési rendelet módosítása 

  Előadó: Polgármester  

  Véleményezésre: valamennyi Bizottságnak 

 

3,/Napirend: Beszámoló a Közgazdasági Iroda tevékenységéről 

Előadó: Irodavezető  

  Véleményezésre: valamennyi Bizottságnak 

 

4,/Napirend: Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról  

  Előadó: Polgármester 

  Véleményezésre: valamennyi Bizottságnak 

 

5,/Napirend: Egyebek 

 

Végrehajtásért felelős: polgármester 

Határidő: azonnali 

 

Határozatot megkapja: 

1. PH Tisztségviselők, helyben  

2. A Szervezeti és Működési Szabályzatban megjelöltek 

3. Irattár 

 

 

11./ Napirend 

 

Döntés a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság külső tagjának 

megválasztásáról (1 db határozati javaslat) 

Az anyagot készítette a Jogi Iroda, Önkormányzati és Ügyviteli Csoportja, előterjeszti:  

Dr. Keresztury Monika irodavezető asszony 

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr. Tizenegyedik napirendi pontunk. Döntés a 

Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság külső tagjának megválasztásáról. Igen, itt 

ugye megérezzük azt, amit Kószó Péter úr is már a felszólalásában megjegyzett, tehát, 

sajnálatos módon több korábbi önkormányzati képviselő úr elhalálozott és ezek között volt 
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Szeli Ferenc, aki külső bizottsági tagja volt ennek a bizottságnak a szocialista párt 

delegáltjaként. Úgyhogy az ő helyére kell most tagot választanunk. Felkérem Dr. Varga Ildikó 

jegyző asszonyt, hogy ismertese a bizottságok döntését! 

 

Dr. Varga Ildikó jegyző asszony: Tisztelt Közgyűlés! A bizottságok a közgyűlés 

hatáskörébe utalták a döntést.  

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr. Köszönöm szépen. Felkérem Dr. Keresztury Monika 

irodavezető asszonyt, hogy tegye meg a szóbeli előterjesztését. 

 

Dr. Keresztury Monika irodavezető asszony: Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! 

Az SzMSz 2-es számú függeléke tartalmazza a bizottság tagjainak a névsorát. Tekintettel arra 

a sajnálatos tényre, hogy az egyik bizottsági tag a tavalyi év folyamán elhunyt, ezért 

szükséges az ő bizottsági tagsági helyének a betöltése. Ezért kérem, szíveskedjenek megtenni 

javaslatukat és ennek megfelelően az új bizottsági tagot szíveskedjen a tisztelt közgyűlés 

megválasztani. Köszönöm. 

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr. Igen. Jó. Én szeretnék javaslatot tenni tagnak, a 

bizottsági tagnak a személyére. Mégpedig Egyed Béla úr személyében. Egyed Bélára éppen 

Önök voltak olyan kedvesek, és a sajtója fölhívni a figyelmemet. Én korábban nem voltam 

tisztában azzal, hogy ő személyes támogatóm, de nagy örömmel vettem természetesen ezt a 

hírt és megtiszteltetésnek vettem, úgyhogy most ebből az alkalomból fölhívtam és 

megkérdeztem, hogy elvállalná-e ezt a feladatot és ő elvállalta. Úgyhogy azt gondolom, hogy 

egy nagy tapasztalattal rendelkező, a Hód-Mezőgazda Zrt.-nek hosszú éveken át vezetője volt. 

A mezőgazdasági kérdésekkel kapcsolatosan rendkívüli tapasztalatokkal rendelkezik. 

Úgyhogy az én személyes javaslatom Egyed Bélának a bizottságba való felvétele.  

 

Más javaslatok vannak-e? Hegedűs Zoltán képviselő úr! 

 

Hegedűs Zoltán képviselő úr: Arra is tekintettel, hogy Szeli Ferenc az MSZP részéről volt 

tagja ennek a bizottságnak, ami frakciónk javaslata Bacsa Pál egykori MSZP-s 

képviselőtársunk.  

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr. Jó. Köszönöm szépen. Van-e további javaslat? Jó. 

Amennyiben nincs, ismét sorban megszavazzuk a jelölteket. Bacsa Pállal sikerült-e 

egyeztetni? És elvállalta. Igen. Köszönjük szépen.  

 

Tehát, akkor feltesszük szavazásra Egyed Béla személyét. Ki az, aki támogatja Egyed Béla 

bizottsági tagságát? Négy. Aki nem ért egyet? 10 nem. Tartózkodás? Egy. 

 

Szavazás: 

 

  4 igen, 10 nem, 1 tartózkodás (A szavazásban 15 képviselő vett részt.) 
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Ki az, aki támogatja Bacsa Pál bizottságba való felvételét? Tíz. És ki, aki tartózkodott? Kettő. 

Akkor Bacsa Pál lett a tagja a bizottságnak.  

 

Szavazás: 

 

  10 igen, 2 tartózkodás (A szavazásban 12 képviselő vett részt.) 

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr. Szeretném megkérdezni, hogy az MSZP jelöltjeként 

kerül ebbe a bizottságba, vagy a FIDESZ jelöltjeként került be Bacsa Pál a bizottságba. Igen. 

Kis Andrea alpolgármester asszony szeretne szólni. 

 

Dr. Kis Andrea alpolgármester asszony: Tisztelt Közgyűlés! Polgármester úr terjesztette 

elő. Nagy jó kis performance volt ez is, egy-egy, én azt gondolom Bacsa Pál a FIDESZ 

jelöltje volt ebben a bizottságban, ezért nem támogattam. Köszönöm. 

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr. Köszönöm szépen. Először Grezsa Ferenc kíván 

szólni, utána Hegedűs Zoltán. Jaj, bocsánat, elnézést kérek, Grezsa István. Bocsánat, 

bocsánat. Igen, most nem az első.  

 

Dr. Grezsa István képviselő úr: Csak egyetlen egy mondatra kértem volna szót. Bacsa Pál 

az MSZP tagja, nem a FIDESZ-é. Úgy gondoltuk, hogy ez méltányos és rögzíteni szeretném 

mindannyiunk számra, hogy az MSZP helyi elnöke nem támogatta az MSZP tag Bacsa Pál 

külső tagsági jelöltségét.  

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr. Jó. ezzel kapcsolatban szeretném leszögezni, hogy 

egy évvel ezelőtt egy választási küzdelemben az MSZP-ből kilépett, talán kizárt ez a helyes 

kifejezés, igen, kizárt Hernádi Gyulának a támogatója volt. Mondhatnám, hogy a FIDESZ 

jelöltje volt Hernádi Gyula is, de Bacsa Pál őt támogatta akkor. Az, hogy itt a FIDESZ jelöltje 

a bizottságban, az független attól, hogy melyik pártnak a tagja. Tehát, én csak azt mondtam, 

nyilvánvaló, most a FIDESZ frakciónak a jelöltje volt és a FIDESZ frakció szavazataival 

került be a bizottságba. Én mindössze ezt a tényt szögeztem le.  

 

Hegedűs Zoltán képviselő úr. 

 

Hegedűs Zoltán képviselő úr: Ügyrendi jellegű észrevételem lenne. A szavazásnál az igen és 

a tartózkodások lettek csak megszavaztatva. A nem szavazatok nem. Kérem megismételni a 

szavazást. 

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr. Megismételjük a szavazást. Rendben van, köszönöm 

szépen. Tehát, akkor még egyszer az Egyed Béla, akit én javasoltam a bizottság tagjának. 

Kérem, hogy aki támogatja Egyed Béla bizottsági tagságát, emelje fel a kezét! Négy.  

 

Szavazás: 
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  4 igen (A szavazásban 4 képviselő vett részt.) 

 

Kérem, hogy aki nem támogatja Egyed Béla bizottsági tagságát, emelje fel a kezét! Három. 

 

Szavazás: 

 

  3 nem (A szavazásban 3 képviselő vett részt.) 

 

Aki tartózkodik, emelje fel a kezét! Hét. Jó. Köszönöm szépen.  

 

 

  7 tartózkodás (A szavazásban 7 képviselő vett részt.) 

 

Akkor a következő. Bacsa Pál, akit a FIDESZ frakció jelölt a bizottságba. Ki az, aki támogatja 

a FIDESZ frakció javaslatát? Tíz fő. 

 

Szavazás: 

 

  10 igen (A szavazásban 10 képviselő vett részt.) 

 

Ki az, aki nem támogatja a FIDESZ frakció javaslatát? Három. 

 

Szavazás: 

 

  3 nem (A szavazásban 3 képviselő vett részt.) 

 

És ki az, aki tartózkodott? Kettő. Jó. Tehát, továbbra is akkor Bacsa Pál a FIDESZ frakció 

javaslatára bekerült a bizottságba.   

 

Szavazás: 

 

  2 tartózkodás (A szavazásban 2 képviselő vett részt.) 

 

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

25/2019. (II.08.) határozata 

Tárgy: Döntés a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság külső tagjának 

megválasztásáról 

 

H A T Á R O Z A T 

 

1./ Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a Városfejlesztési és 

Városüzemeltetési Bizottság külső tagjának megválasztja 

 

Bacsa Pált. 
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2./ A Közgyűlés felkéri a Jegyzőt, hogy az SzMSz 2. számú függelékében vezesse át a 

Bizottság tagjának nevét. 

 

Végrehajtásért felelős: jegyző 

Határidő: azonnali 

 

Határozatot megkapja: 

1. PH Tisztségviselők, helyben  

2. A Szervezeti és Működési Szabályzatban megjelöltek 

3. Irattár 

 

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr. Vágó János kíván szólni.  

 

Vágó János képviselő úr: Tisztelt Közgyűlés! Nem a napirendi ponthoz, csak a napirend 

kapcsán szeretnék a hivatalhoz egy kéréssel fordulni. Meghalt néhány olyan ember, akik 

amikor önkormányzati képviselők voltak, azt szeretném kérni a hivataltól, hogy amikor ilyen 

eset történik, a fekete zászlót tegyük már ki és ameddig ez szokásos, nem volt kint a fekete 

zászló. ez a kérésem. Köszönöm. 

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr. Igen. Mindenki egyetért vele. Kis Andrea 

alpolgármester asszony. 

 

Dr. Kis Andrea alpolgármester asszony: Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Kint volt, 

sajnos decemberben egész hónapban kint volt, kint kellet, hogy legyen. Sőt még január elején 

kint volt, mert Novák Imre alpolgármester bár decemberben halálozott el, a temetése 

januárban volt és szomorúan tapasztaltuk azt, hogy Novák Imre temetésén nagyon-nagyon 

kevesen voltak. Polgármester úr volt a város részéről.  

Sajnos kint volt egész decemberben, december 10-étől kezdődően a fekete zászló január 

közepéig.  

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr. Igen. Nagy megtiszteltetés volt számomra, hogy 

képviselhettem Önöket is Novák Imre alpolgármester úr temetésén és mindannyiunk közös 

nevében elhelyeztünk egy virágcsokrot a sírján.  

 

 

12./ Napirend 

 

Ingatlan használati megállapodás Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város 

Önkormányzata és a Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás között  

(1 db határozati javaslat) 

Az anyagot készítette a Jogi Iroda, Jogi Csoportja, előterjeszti:  

Dr. Keresztury Monika irodavezető asszony 
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Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr. Tizenkettedik napirendi pont következik. Ingatlan 

használati megállapodás Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata és a 

Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás között. Felkérem Dr. Varga Ildikó jegyző 

asszonyt, hogy ismertesse a bizottságok döntését. 

 

Dr. Varga Ildikó jegyző asszony: Tisztelt Közgyűlés! Valamennyi bizottság egyhangúlag 

támogatta a határozati javaslatot.  

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr. Köszönöm szépen. Felkérem Dr. Keresztury Monika 

irodavezető asszonyt, hogy tegye meg szóbeli előterjesztését. 

 

Dr. Keresztury Monika irodavezető asszony: Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! 

2018 februárjában köttetett egy konzorciumi megállapodás a Hódmezővásárhely Megyei Jogú 

Város Önkormányzata és a Hódmezővásárhely Többcélú Kistérségi Társulás között egy, nem, 

a kistérségi társulás van itt. ,aga a konzorciumi megállapodás a társulás  és az önkormányzat 

között köttetett és igen? Jó. És ennek keretében egy TOP-os pályázat kerül megvalósításra a 

társadalmi együttműködés erősítését célozza. Ennek keretében szükséges a Kovács-Küry 

Idősek Otthonának a Jókai utca 165. szám alatti ingatlan használatának biztosítása az 

önkormányzat részére. Ez egy ingyenes használat biztosítás az önkormányzat részére a 

pályázati célok megvalósulását célozza. A csatolt megállapodás tulajdonképpen ennek a 

részlet szabályait szabályozza.  

 

Köszönöm szépen a pontosítást. Kérem a tisztelt közgyűlést az előterjesztés megvitatására és 

a határozati javaslat elfogadására. 

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr. Köszönöm szépen. Képviselő uraknak, 

asszonyoknak van-e ehhez kapcsolatos kérdése, hozzászólása? Jó. Amennyiben nincs, akkor 

kérem, hogy aki támogatja az előterjesztést, az emelje fel a kezét! Jóó. Egyhangúan 

elfogadtuk az előterjesztést. Köszönöm szépen. 

 

Szavazás: 

 

  15 igen, egyhangú (A szavazásban 15 képviselő vett részt.) 

 

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

26/2019. (II.08.) határozata 

Tárgy: Ingatlan használati megállapodás Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város 

Önkormányzata és a Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás között 

 

H A T Á R O Z A T 

 

1. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy dönt, hogy a 

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Hódmezővásárhelyi 

Többcélú Kistérségi Társulás Kapcsolat Központ között a TOP 6.9.1. „A társadalmi 

együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok 
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Hódmezővásárhelyen” című projekt keretében történő feladatellátás biztosítása 

érdekében, a határozati javaslat mellékletét képező megállapodást jóváhagyja. 

 

2. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy intézkedjen a Közgyűlés határozatának végrehajtása érdekében. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Erről értesítést kap: 

1. Polgármester 

2. Jegyző 

3. Társulási Tanács tagjai 

4. Csongrád Megyei Kormányhivatal 

5. HTKT Kapcsolat Központ 

6. Jogi Csoport 

7. Irattár 

 

 

 

Iktatószám: 131-1497-1/2019.    131-1497-2/2019. számú határozati 

javaslat melléklete   

 

MEGÁLLAPODÁS 

 

Amely létrejött egyrészről 

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: 6800 

Hódmezővásárhely, Kossuth Tér 1., azonosító szám: 726906, adószám: 15726906-2-06, 

képviseli: dr. Márki-Zay Péter polgármester) 

másrészről 

Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás Kapcsolat Központ (székhely: 6800 

Hódmezővásárhely, Serháztér u. 6., azonosító szám: 358938, adószám: 15358938-2-06 

képviseli: Bálint Gabriella főigazgató) 

 

együttesen Szerződő felek között a mai napon az alábbi feltételekkel: 

 

1.) Szerződő felek előzményként rögzítik, hogy közöttük konzorciumi együttműködési 

megállapodás jött létre 2018.02.09. napján a TOP 6.9.1. „A társadalmi 

együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok 

Hódmezővásárhelyen” című projekt megvalósítására. A projekt fizikai befejezésének 

várható napja 2021.01.31. 

 

2.) A TOP 6.9.1 projekt kapcsolódik a TOP 6.7.1. Település-rehabilitációs programhoz. 

 

3.) Szerződő felek rögzítik, hogy a Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás 

Kapcsolat Központ Kovács-Küry Időskorúak Otthona kizárólagos tulajdonában van a 

Hódmezővásárhely belterület 4128 hrsz-ú, természetben 6800 Hódmezővásárhely, 

Jókai utca 165. szám alatt található ingatlan. 
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4.) Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Szerződő felek konzorciumi 

együttműködési megállapodásban megjelölt feladataik egy részét a 3. pontban 

megjelölt ingatlanban végzik. 

 

5.) Jelen megállapodás aláírásával a Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás 

Kapcsolat Központ hozzájárul ahhoz, hogy Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város 

Önkormányzata a 6800 Hódmezővásárhely, Jókai utca 165. szám alatti ingatlant, 

annak berendezéseivel együtt térítésmentesen használja 2019. február 1. napjától 

2019. december 31. napjáig. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata a 

projektbe foglalt feladatok ellátását – melyeket a közösségi házban szeretnének ellátni 

– Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás Kapcsolat Központtal előzetesen 

egyeztetve teszi meg. 

6.) A Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás Kapcsolat Központ 2018. október 

12. napján Spitzner Csaba projekt menedzser részére kódot és kulcsot adott az 

épületbe való bejutáshoz, valamint, Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város 

Önkormányzata  programjai lebonyolításához. 

 

7.) A 3.) pontban megjelölt ingatlant köteles mindkét fél rendeltetésének megfelelően 

használni, állagát megóvni, tisztán tartani. Szerződő felek felelősek minden olyan 

kárért, amely az ő rendeltetésellenes használatuk eredménye. 

 

8.) A 3.) pontban megjelölt ingatlan használatával kapcsolatos összes költséget a 

Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás Kapcsolat Központ viseli. 

 

9.) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata az ingatlant harmadik 

személy használatába, üzemeltetésébe nem adhatja. E rendelkezés megszegése esetén 

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata felelős mindazon kárért, 

amelyek e nélkül nem következtek volna be. 

 

10.) Szerződő felek megállapodnak abban, hogy e szerződésből eredő vitáikat elsősorban 

egymás közötti tárgyalás útján, megegyezéssel törekednek rendezni. Ennek 

eredménytelensége esetén – amennyiben jogszabály más bíróság hatáskörét vagy 

illetékességét nem állapítja meg – a Hódmezővásárhelyi Járásíróság illetékességének 

vetik alá magukat. 

 

11.) Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés csak közös 

megegyezéssel írásban módosítható. 

 

12.) A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. (2013. évi V. törvény) 

rendelkezései az irányadók. 

 

Szerződő felek a jelen szerződést közösen értelmezték és azt, mint akaratukkal mindenben 

egyezőt 5, azaz öt eredeti példányban jóváhagyólag írták alá.  

 

Hódmezővásárhely, 2019. február 01. 

 

 

………………………………….    ……………………………………  

Hódmezővárhely Megyei Jogú Város   Hódmezővásárhelyi Többcélú 

 Önkormányzata      Kistérségi Társulás Kapcsolat 
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      képviseli:             Központ 

          Dr. Márki-Zay Péter            képviseli: 

                polgármester      Bálint Gabriella 

              főigazgató   

 

 

14./ Napirend 

 

A Hódmezővásárhelyi Működtető és Szolgáltató Nonprofit Zrt. új igazgatósági tagjának 

megválasztása (2 db határozati javaslat) 

Az anyagot készítette a Jogi Iroda, Jogi Csoportja, előterjeszti:  

Dr. Keresztury Monika irodavezető asszony 

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr: Tizennegyedik napirendi pontunk következik. 

Hódmezővásárhelyi Működtető és Szolgáltató Nonprofit Zrt. új igazgatósági tagjának 

megválasztása. Van két darab határozati javaslatunk. Felkérem Dr. Varga Ildikó jegyző 

asszonyt, hogy ismertesse a bizottságok döntését! 

 

Dr. Varga Ildikó jegyző asszony: Tisztelt Közgyűlés! Valamennyi bizottság úgy döntött, 

hogy a közgyűlés hatáskörébe utalja a döntést. 

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr: Köszönöm szépen. Felkérem Dr. Keresztury Monika 

irodavezető asszonyt, hogy tegye meg a szóbeli előterjesztését.  

 

Dr. Keresztury Monika irodavezető asszony: Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! 

Az elmúlt év folyamán kettő igazgatósági tag mondott le a tisztségéről, Dr. Kovács Pál úr és 

Sebesi Bálint igazgatósági tagok, ezért szükséges a helyükre új vezetőket, vezetőségi tagokat 

választani. Kérem, szíveskedjenek megtenni javaslatukat és az új tagokat megválasztani a 

társaság működőképességének biztosítása érdekében.  

 

Köszönöm. 

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr: Nagyon szépen köszönöm. Képviselő Urak! 

Frakcióvezető Úr! Grezsa István Képviselő Úr!  

 

Dr. Grezsa István képviselő úr: Tisztelt Közgyűlés! Két javaslatom lenne. Az egyik egy 

személyi, hogy Gyömrő-Molnár Imre legyen igazgatósági tag és a spórolás jegyében pedig 

maradjon háromtagú az igazgatóság, elegendő, nem kell feltétlenül feltölteni.  

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr: Jó. Nagyon szépen köszönöm. Van-e más javaslata a 

képviselő-testületnek? Jó. Amennyiben nincs, akkor kérem, hogy ezt a javaslatot, tehát akkor 

először is arról szavazzunk, hogy három fős legyen a vezetőség, igazgatóság. Ehhez alapító 

okiratot kell módosítani. Kérem, hogy aki ezt a módosítást támogatja, emelje fel a kezét! Jó. 

Tehát, a közgyűlés egyhangúan elfogadta, ezek után három fős.  
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Szavazás: 

 

  15 igen, egyhangú (A szavazásban 15 képviselő vett részt.) 

 

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

27/2019. (II.08.) határozata 

Tárgy: Grezsa István képviselő úr módosító indítványa a Hódmezővásárhelyi Működtető és 

Szolgáltató NZrt. új igazgatóságának létszámáról 

 

 

H A T Á R O Z A T 

 

1./ Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Grezsa István képviselő úr módosító 

indítványát elfogadta, miszerint a HMSZ Nzrt. igazgatósága három tagból álljon, és az új tag 

Gyömrő-Molnár Imre legyen.  

 

2./ A Közgyűlés felkéri a Hódmezővásárhelyi Működtető és Szolgáltató Nonprofit NZrt. 

igazgatóságát, hogy szükséges intézkedéseket tegye meg, és gondoskodjon a módosításnak az 

alapító okiraton történő átvezetésről.  

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnali  

 

Határozatról értesül: 

 

1. Tisztségviselők 

2. HMSZ NZrt. igazgatósága, felügyelő bizottsági tagjai, jogi képviselő 

3. Jogi Iroda, Jogi Csoport 

4. Irattár 

 

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr: És akkor a harmadik fő megválasztására Gyömrő-

Molnár Imre jelöltségét aki támogatja, kérem, emelje fel a kezét! Tizenegy fő. Aki nem 

fogadja el, emelje föl a kezét! Három. Aki tartózkodott, emelje fel a kezét! Egy. Elfogadtuk 

Gyömrő-Molnár Imre személyét, tehát, őt választottuk meg igazgatósági tagnak.  

 

Szavazás: 

 

11 igen, 3 nem, 1 tartózkodás (A szavazásban 15 fő vett részt.) 

 

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

28/2019. (II.08.) határozata 

Tárgy: Döntés a Hódmezővásárhelyi Működtető és Szolgáltató Zrt. új igazgatósági tagjának 

megválasztásáról 

 

H A T Á R O Z A T 
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1./ Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Dr. Kovács Pál a HMSZ NZrt. 

igazgatósági tagjának a vezető tisztségviselői tagságáról lemondását elfogadja és megköszöni 

munkáját.  

 

2./ Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a Hódmezővásárhelyi Működtető és 

Szolgáltató Zrt. új igazgatósági tagjának 

 

Gyömrő-Molnár Imrét 

 

választja meg 2019. február 10. napjától 2019. december 31-ig határozott időtartamra. 

 

3./Gyömrő-Molnár Imre, a Hódmezővásárhelyi Működtető és Szolgáltató Nonprofit NZrt. 

igazgatósági tag  feladatainak ellátásáért bruttó 70.000,- Ft/hó díjazásban részesül. 

 

4./ A Közgyűlés felkéri a Hódmezővásárhelyi Működtető és Szolgáltató Nonprofit NZrt. 

igazgatóságát, hogy szükséges intézkedéseket tegye meg, és gondoskodjon a módosításnak az 

alapító okiraton történő átvezetésről.  

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnali 

 

Határozatról értesül: 

 

1. Tisztségviselők 

2. HMSZ NZrt. igazgatósága, felügyelő bizottsági tagjai, jogi képviselő 

3. Jogi Iroda, Jogi Csoport 

4. Irattár 

 

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr: Jó, tehát a határozati javaslat ezen kívül kitér a 

díjazás mértékének a megállapítására, úgyhogy van-e javaslat frakcióvezető úr, esetleg a 

díjazás mértékének megállapítására?  

 

Hegedűs Zoltán képviselő úr: A mi javaslatunk azt gondolom, egy értelmű, hogy az, ami 

volt, tehát, ne változtassunk rajta.  

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr: Rendben van. Jó. Tehát valakinek van díjazása, 

valakinek nem, de ahol van díjazás, ott bruttó 70000 forint volt a díjazás. Tehát szerintem az 

korrekt akkor nyilván, hogy a 70000 forintot szavazzuk meg, ne az ingyenes tagságot. Tehát, 

akkor aki a 70000 forintos díjat az megszavazza, kérem, emelje fel a kezét! Egyhangú. 

bocsánat, még egyszer! Jó, tehát, akkor aki megszavazta tizennégy. És aki nem szavazza meg, 

emelje föl a kezét! Egy. Tehát, egy ellenszavazattal elfogadtuk akkor a 70000 forintos havi 

díjazással, bruttó díjazással. 

 

Szavazás: 

 

  14 igen, 1 nem (A szavazásban 15 képviselő vett részt.) 
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Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

28/2019. (II.08.) határozata 

Tárgy: Döntés a Hódmezővásárhelyi Működtető és Szolgáltató Zrt. új igazgatósági tagjának 

megválasztásáról 

 

H A T Á R O Z A T 

 

1./ Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Dr. Kovács Pál a HMSZ NZrt. 

igazgatósági tagjának a vezető tisztségviselői tagságáról lemondását elfogadja és megköszöni 

munkáját.  

 

2./ Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a Hódmezővásárhelyi Működtető és 

Szolgáltató Zrt. új igazgatósági tagjának 

 

Gyömrő-Molnár Imrét 

 

választja meg 2019. február 10. napjától 2019. december 31-ig határozott időtartamra. 

 

3./Gyömrő-Molnár Imre, a Hódmezővásárhelyi Működtető és Szolgáltató Nonprofit NZrt. 

igazgatósági tag  feladatainak ellátásáért bruttó 70.000,- Ft/hó díjazásban részesül. 

 

4./ A Közgyűlés felkéri a Hódmezővásárhelyi Működtető és Szolgáltató Nonprofit NZrt. 

igazgatóságát, hogy szükséges intézkedéseket tegye meg, és gondoskodjon a módosításnak az 

alapító okiraton történő átvezetésről.  

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnali 

 

Határozatról értesül: 

 

1. Tisztségviselők 

2. HMSZ NZrt. igazgatósága, felügyelő bizottsági tagjai, jogi képviselő 

3. Jogi Iroda, Jogi Csoport 

4. Irattár 

 

 

15./ Napirend 

 

A 13/2019. (I.24.) számú. határozat módosítása (A Vásárhelyi Valóság 5 tagú 

szerkesztőbizottságának felállításáról szóló döntés) (1 db határozati javaslat) 

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

irodavezető asszon0) 

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr: Tizenötödik napirendi pontunk következik. A 

13/2019. számú. határozat módosítása A Vásárhelyi Valóság 5 tagú szerkesztőbizottságának 

felállításáról szóló döntés. Ugye emlékezetes, hogy ez volt az a döntés, amit legutóbb 

felfüggesztettem és visszakerült ide az akkori kifogásom miatt, amit elmondtam, ugye nem 
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értettem egyet, amit beszélgettünk több mindenről és örülök annak, hogy időközben egy 

előrelépés történt az Önök részéről és ezt nagyon köszönöm.  

 

A másik továbbra is a 80 %-os arányt azt kifogásoltam. 

 

Na most, felkérem Dr. Varga Ildikó jegyző asszonyt, hogy ismertesse a bizottságok döntését.  

 

Dr. Varga Ildikó jegyző asszony: Tisztelt Közgyűlés! A Dr. Kovács László képviselő úr 

módosító indítványát szavazták a bizottságok, miszerint polgármester úrral egyetértve 6 fős 

legyen a szerkesztőbizottság és ebbe tartozzon bele Mátray Attila a Cigány Nemzetiségi 

Önkormányzat elnöke is. Szavaztak a bizottságok, a Pénzügyi Gazdasági Bizottság 

egyhangúlag, Ügyrendi és Mandátumvizsgáló Bizottság 1 igen, 1 nem, 1 tartózkodás. 

Egészségügyi és Szociális Bizottság 2 igen, 3 nem, 1 tartózkodás. Oktatási, Kulturális, 

Ifjúsági és Sport Bizottság 5 igen, 1 nem, 1 tartózkodás. Városfejlesztési Bizottság nem volt 

határozatképes. Mezőgazdaságim Vállalkozási és Nemzetiségügyi Bizottság 2 igen, m10 n 

nem, 1 tartózkodás. 

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr: Nagyon szépen köszönöm. Kérdés, hozzászólás, 

Cseri Tamás képviselő úr! Bocsánat, előbb a szóbeli előterjesztést hallgassuk meg Dr. 

Keresztury Monika irodavezető asszonytól. Elnézést. Előre rohantam. 

 

Dr. Keresztury Monika irodavezető asszony: Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! 

A 13/2019-es számú határozat rendelkezett arról, hogy a Vásárhelyi Valóság mellett, illetve a 

Vásárhelyi Valóságot a jövőben egy szerkesztőbizottság jegyzi. A tisztelt közgyűlés a 

szerkesztőbizottság tagjait is megválasztotta 5 főben. A törvényes határidőn belül 

polgármester úr, mivel ezt a döntést az önkormányzat érdekeire nézve sértőnek találta, a 

törvényes határidőn belül három napon belül felfüggesztette és kezdeményezte annak 

újratárgyalását. Ezzel együtt előterjeszthette javaslatát az új szerkesztőbizottsági tagra is. 

Kérem a tisztelt közgyűlést, hogy figyelembe véve a bizottság módosító indítványát is, 

tárgyalja meg az előterjesztést és szíveskedjenek meghozni a döntést.  

 

Köszönöm. 

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr: Nagyon szépen köszönöm. Cseri Tamás képviselő 

úr! 

 

Cseri Tamás képviselő úr: Tisztelt Közgyűlés! Megértem, hogy a frakció társaim nem 

akarják kinyitni ezt a vitát újra és ezt a kompromisszumos javaslatot elfogadják, hogy még 

egy embert rakjunk be a szerkesztőbizottságba. Én azért el szeretném mondani a saját 

véleményemet. Én nem fogom támogatni Mátray Attila megválasztását. Én úgy gondolom, 

hogy az a vásárhelyi közszereplő, aki halálosan megfenyeget egy vásárhelyi polgárt, nem 

méltó arra, hogy ilyen tisztséget, vagy bárhova bekerüljön. Tehát, én személy szerint nem 

fogom megszavazni, de megértem a kompromisszum keresésének a szándékát a társaimtól. 
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Köszönöm. 

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr: Megértem képviselő urat. Nekem is vannak 

fönntartásaim időnként, aki söpredéknek nevezi a vásárhelyi szavazók egy csoportját, 

szerintem az sem feltétlen méltó itt ülni ebben a képviselő-testületben, aki Simicska Lajos 

zacskójának fogdosásáról ábrándozik. Szerintem az sem méltó itt ülni ebben a teremben, de 

ennek ellenére úgy gondolom, hogy ez ilyen világot élünk. 

 

Felhangzik a taps. 

 

Jó. Köszönöm szépen. További hozzászólások. Cseri Tamás, parancsoljon! 

 

Cseri Tamás képviselő úr: Ebbe már többször belementem ebbe a vitába, most nem akarok 

belemenni, de az, hogy egy konfliktusba esetleg az ember használ olyan szavakat, ami nem 

helyes, azt messze nem lehet közös nevezőre hozni azzal, hogy valakit halálosan 

megfenyeget.  

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr: Egészen pontosan megmondaná mi volt az a halálos 

fenyegetés?  

 

Cseri Tamás képviselő úr: Mond meg annak a buzi Nagy Attilának, hogy kocsi után 

köttetem. 

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr: Igen. Ez halálos fenyegetés?  

 

Cseri Tamás képviselő úr: Hát a kocsi után köttetés egy kivégzési mód volt, aminek az a 

lényege, hogy valakit utána kötöttek akkor még ló vontatta kocsinak és addig húzták, amíg le 

nem nyúzódott a bőr és meg nem halt. Az, hogy valakit kocsi után köttetnek, azt nem lehet 

máshogy értékelni. Most poénkodhatunk ezen, …. 

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr: Ez méltatlan. Igen. Nem, nem vicces. 

 

Cseri Tamás képviselő úr: …hogy ez normális dolog-e? És utána e mellett az ember mellett 

tartani tüntetést, hogy az mennyire normális, az európai civilizációban, azt én ….. 

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr: Azt is tudja miért tartottunk e mellett az ember 

mellet tüntetést? Azt is tudja, hogy miért tartottunk tüntetést e mellett az ember mellett? 

Tudja, hogy miért tüntettünk mellette?  

 

Cseri Tamás képviselő úr: …értem. 

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr: Nem ezért.  
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Cseri Tamás képviselő úr: Ne haragudjon polgármester úr, akkor volt egy újságcikk erről az 

úrról, e miatt tüntetést tartottak, ő két héttel azelőtt megfenyegetett valakit. Nem tudom, 

szerintem ez normális emberek számára érthető felfogás, hogy a halálos fenyegetéseket nem 

toleráljuk. Nincs ebben semmi különösebben megmagyarázni való. Köszönöm. 

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr: Nagyon szigorúan…. 

 

Cseri Tamás képviselő úr: Egyébként, hogyha Ön nem érti.  

 

Cseri Tamás képviselő úr: Ez egy magánbeszélgetés, amit kiszivárogtatott az egyik fél. Egy 

magánbeszélgetésben elhangzik olyan, ez méltatlan és minősíthetetlen gondolat, de egy 

magánbeszélgetésben nagyon sok minden elhangzik, amivel utána nem vádoljuk egymást. 

Nem akarok idézni magánbeszélgetéseket ennek alátámasztására.  

 

Hegedűs Zoltán képviselő úr. 

 

Hegedűs Zoltán képviselő úr: Én azt szeretném javasolni mindkét félnek, hogy nyugodjon 

meg. Azt gondolom, hogy sokkal fontosabb az, hogy a napirendi pontot megtárgyaljuk, a mi 

bizottságunk, a mi frakciónk és a bizottságok is támogatták Mátray Attilát hatodik 

személynek ebbe a bizottságba. Az, hogy valakinek személyes konfliktusai, vagy személyes 

nézeteltérései vannak a személlyel, ez az ő dolga azt gondolom. Szerintem a tisztességes és 

egyértelmű, hogy Cseri Tamás bejelentette, de lényegében, hogy nem kívánja megszavazni 

Mátray Attila személyét, az ő magánügye úgy gondolom, mi viszont akceptáljuk polgármester 

úr kérését, mi természetesen meg fogjuk szavazni Mátray Attilát. 

 

Felhangzik a taps. 

 

Cseri Tamás képviselő úr: Nagyon szépen köszönöm. Ezzel a hozzászólással azt gondolom, 

hogy lezárhatjuk ezt a kérdést és szavazásra fogjuk bocsájtani, szavazásra szeretném 

bocsájtani. Először a bizottság létszámának hat fősre bővítését.  

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr: Nagyon szépen köszönöm. Ezzel a hozzászólással 

azt gondolom, hogy lezárhatjuk ezt a kérdést és akkor szavazásra szeretném bocsátani. 

Először a bizottság létszámának 6 fősre bővítését, ezt követően Mátray Attila személyének a 

megszavazását és nyilván végezetül a módosító indítvány elfogadását.  

 

Úgyhogy akkor először a bizottság, a szerkesztőbizottság létszámának hat főre bővítését 

kérem, aki elfogadja, emelje föl a kezét! Én ennél többet számoltam, bocsánat, még egyszer! 

Szerintem tizennégy. Tizennégy, ha jól számoljuk. Tizennégy, elnézést. Köszönöm szépen.  

Jó. Aki nem fogadja el a hat főre bővítést, emelje fel a kezét! Nincs. És aki tartózkodott, 

emelje föl a kezét! Jó, tehát, egy tartózkodással elfogadtuk. Nagyon szépen köszönöm. Tehát, 

hat fős bizottság.  

 

Szavazás: 
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  14 igen, 1 tartózkodás (A szavazásban 15 képviselő vett részt.) 

 

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

30/2019. (II.08.) határozata 

Tárgy: Dr. Kovács László képviselő úr módosító indítványa a a 13/2019. (I.24.) számú. 

határozat módosításával kapcsolatban 

 

H A T Á R O Z A T 

 

1./ Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) 

elfogadja Dr. Kovács László képviselő úr módosító indítványát, miszerint a 

Vásárhelyi Valóság korábban öt tagú szerkesztőbizottsága a polgármester úrral 

egyetértve 6 fős legyen, és ebbe tartozzon bele Mátray Attila a Cigány Kisebbségi 

Önkormányzat elnöke is. 

 

Végrehajtásért felelős: polgármester 

Határidő: azonnali 

 

Határozatról értesül: 

1. PH Tisztségviselők, helyben  

2. PH-Jogi Iroda 

3. PH Polgármesteri Kabinet 

4. Vásárhelyi Valóság szerkesztőbizottságának tagjai 

5. Miklós Anikó  

6. Irattár 

 

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr: És a már korábban elfogadott öt tag előterjesztésben 

való megerősítésével hatodik tagnak Mátray Attila jelölését aki támogatja, az kérem, emelje 

fel a kezét! Köszönöm szépen. Külön köszönöm Vágó Jánosnak a szavazatát. Aki nem 

fogadja el Mátray Attila jelölését, kérem, emelje fel a kezét! Egy. És aki tartózkodik, 

tartózkodás nem volt. Tartózkodás, bocsánat, vakkor volt egy tartózkodásunk. Igen, 

köszönöm szépen.  

 

Szavazás: 

 

  13 igen, 1 nem,, 1 tartózkodás (A szavazásban 15 képviselő vett részt.) 

 

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

31/2019. (II.08.) határozata 

Tárgy: A 13/2019. (I.24.) számú. határozat módosítása 

 

H A T Á R O Z A T 

 

1. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) 

elfogadja Dr. Kovács László képviselő úr módosító indítványát, miszerint a 

Vásárhelyi Valóság korábban öt tagú szerkesztőbizottsága a polgármester úrral 
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egyetértve 6 fős legyen, és ebbe tartozzon bele Mátray Attila a Cigány Kisebbségi 

Önkormányzat elnöke is. 

 

2. A Közgyűlés a 13/2019. (I.24.) számú. határozat 3. pontját az alábbiak szerint 

módosítja: 

„A Közgyűlés a Vásárhelyi Valóság szerkesztőbizottságának tagjainak:  

Dr. Kis Andreát,  

Soós Csillát,  

Szenti Tibort,  

Grezsa Ferencet 

Miklós Anikót és 

Mátray Attilát választja meg. 

A megválasztott tagok díjazásban nem részesülnek.”  

 

Végrehajtásért felelős: polgármester 

Határidő: azonnali 

 

Határozatról értesül: 

1. PH Tisztségviselők, helyben  

2. PH-Jogi Iroda 

3. PH Polgármesteri Kabinet 

4. Vásárhelyi Valóság szerkesztőbizottságának tagjai 

5. Miklós Anikó  

6. Irattár 

 

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr: Ezek után ezzel a módosítással, tehát, a hat fős 

szerkesztőbizottságban megnevezett 6 fő részvételével aki a teljes előterjesztést elfogadja, a 

határozati javaslatot elfogadja, az kérem, emelje föl a kezét! Tizenhárom. Köszönöm szépen. 

aki nem fogadja el emelje föl a kezét! Egy. És, aki tartózkodott, emelje föl a kezét! Egy. 

Köszönöm szépen. Elfogadtuk az indítványt, létrejött a szerkesztőbizottság. Köszönöm 

szépen. 

 

Szavazás: 

 

  13 igen, 1 nem, 1 tartózkodás (A szavazásban 15 képviselő vett részt.) 

 

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

31/2019. (II.08.) határozata 

Tárgy: A 13/2019. (I.24.) számú. határozat módosítása 

 

H A T Á R O Z A T 

 

3. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) 

elfogadja Dr. Kovács László képviselő úr módosító indítványát, miszerint a 

Vásárhelyi Valóság korábban öt tagú szerkesztőbizottsága a polgármester úrral 

egyetértve 6 fős legyen, és ebbe tartozzon bele Mátray Attila a Cigány Kisebbségi 

Önkormányzat elnöke is. 
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4. A Közgyűlés a 13/2019. (I.24.) számú. határozat 3. pontját az alábbiak szerint 

módosítja: 

„A Közgyűlés a Vásárhelyi Valóság szerkesztőbizottságának tagjainak:  

Dr. Kis Andreát,  

Soós Csillát,  

Szenti Tibort,  

Grezsa Ferencet 

Miklós Anikót és 

Mátray Attilát választja meg. 

A megválasztott tagok díjazásban nem részesülnek.”  

 

Végrehajtásért felelős: polgármester 

Határidő: azonnali 

 

Határozatról értesül: 

7. PH Tisztségviselők, helyben  

8. PH-Jogi Iroda 

9. PH Polgármesteri Kabinet 

10. Vásárhelyi Valóság szerkesztőbizottságának tagjai 

11. Miklós Anikó  

12. Irattár 

 

 

16./ Napirend 

 

Beszámoló a Bodnár Bertalan Oktatóközpont 2018. évi tevékenységéről  

(1 db határozati javaslat) 

Az anyagot készítette a Jogi Iroda, előterjeszti: Horváth Zoltán sportreferens 

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr: Tizenhatodik napirendi pont Beszámoló a Bodnár 

Bertalan Oktatóközpont 2018. évi tevékenységéről. Felkérem Dr. Varga Ildikó jegyző 

asszonyt, hogy ismertesse a bizottságok döntését. 

 

Dr. Varga Ildikó jegyző asszony: Tisztelt Közgyűlés! Valamennyi bizottság egyhangúlag 

támogatta a határozati javaslatot. 

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr: Nagyon szépen köszönöm. Felkérem Horváth 

Zoltán sportreferens urat, hogy tartsa meg a szóbeli előterjesztést. 

 

Horváth Zoltán sportreferens úr: Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Polgármester Úr! 

Magát a beszámolót nem kívánom kiegészíteni, annyit jegyeznék meg mindössze, hogy 2013 

óta változatlanok a Bodnár Bertalan Oktatóközpont árai. A határozati javaslat tartalmaz némi 

emelést, én azt gondolom, ez indokolt. Kérem a tisztelt képviselőket, hogy szíveskedjenek ezt 

támogatni.  

 

Köszönöm szépen.  
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Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr: Nagyon szépen köszönöm. Ezzel kapcsolatos 

kérdések, hozzászólások vannak-e? Szabó Pál úr, bocsánat! 

 

Dr. Szabó Pál képviselő úr: Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A beszámolóhoz 

olyan információt kérnék, hogy ennek a Bodnár Bertalannak volt-e konferenciaterem, vagy 

oktatóteremnek a kihasználtsága? Ugye a beszámolóban az árjegyzékről volt szó, meg a 

szállás igénybevételéről, vagy iskolák igénybe vették-e ezt a lehetőséget?  

 

Köszönöm szépen. Ezt hiányoltam. 

 

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

 

Horváth Zoltán sportreferens úr. Köszönöm. Természetesen igen. Mind a 

konferenciatermet, mind az erdei iskola oktatótermét akár cégek, akár családok lakodalmakra, 

különböző családi rendezvényekre, továbbképzésekre, konferenciákra, erdei iskola 

programokra számtalan programra igénybe veszik és kibérlik. Úgyhogy én úgy gondolom, 

folyamatosan fejlődő kihasználtságot mutat az oktatóközpont, ezért is tartalmaz a beszámoló 

utalást arra, hogy ,megítélésem szerint szükséges lenne a szolgáltatások minőségét fejleszteni, 

bővíteni, ezáltal további bevételt generálhatnánk, én legalábbis úgy gondolom. 

 

Köszönöm szépen. 

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr: Amit én maximálisan támogatok. Köszönöm szépen. 

További kérdések, hozzászólások? Jó. Amennyiben nincs, akkor kérem, hogy aki elfogadja 

sportreferens úr beszámolóját a Bodnár Bertalan Oktatóközpontról, az emelje fel a kezét! 

Egyhangúan elfogadtuk.  

 

Szavazás: 

 

  15 igen, egyhangú (A szavazásban 15 képviselő vett részt.) 

 

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

32/2019. (II.08.) határozata 

Tárgy: Beszámoló a Bodnár Bertalan Oktatóközpont 2018. évi tevékenységéről 

 

H A T Á R O Z A T 

 

1./ Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a Bodnár Bertalan Oktatóközpont 

és Ifjúsági Szállás, a Kalandpark és a csónakkikötők 2018. évi működéséről szóló 

beszámolót elfogadja. 

 

2./  Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a Bodnár Bertalan Oktatóközpont 

és Ifjúsági Szállás, valamint a Kalandpark szolgáltatásait tartalmazó, jelen határozat 

mellékletét képező árjegyzéket elfogadja, mely a határozat elfogadásának napján lép 

érvénybe. 
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Felelős:  Polgármester 

  Jegyző 

Határidő:  azonnali 

 

Határozatot kapja: 

 

1./ Tisztségviselők, helyben 

2./ PH Jogi Iroda, helyben 

3./ PH Közgazdasági Iroda, helyben 

4./ Irattár 
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ÁRJEGYZÉK 2019 - TERVEZET 

Bodnár Bertalan Természet- és Környezetvédelmi Oktatóközpont, Környezetei Nevelő 

Központ és Ifjúsági Szálló, valamint az ezekhez kapcsolódó szolgáltatások 

Megnevezés  Ár (Ft)  

Szálláshely kiadása    

Hódmezővásárhelyen lakhellyel, székhellyel, telephellyel 

rendelkező vendégek részére  
2.800,-Ft/fő/éj, mely nem tartalmazza az IFA-t  

Csoportos gyermek kedvezmény 15 fő felett  3.200,-Ft/fő/éj, mely nem tartalmazza az IFA-t  

Egyéb vendégek  3.800,-Ft/fő/éj, mely nem tartalmazza az IFA-t  

Étkeztetés   külső szolgáltató által biztosított 

Sátorozás    

Sátorhely  1.000,-Ft/sátorhely/nap  

Lakókocsi  1.200,-Ft/nap  

Diák  550,-Ft/fő/nap  

Felnőtt  850,-Ft/fő/nap  

Konferencia terem bérlése (Technikai eszközök: írásvetítő, 

dia-projektor, video-projektor, videó, DVD, televízió, flipchart, 

magnó, erősítő, CD lejátszó, konferencia-hangtechnika, 

telefon, telefax, fénymásoló, Internet csatlakozási lehetőség)  

30.000,-Ft/nap 40 főig, 40 fő felett a létszám 

tekintetében egyedileg meghatározott 

Oktatóterem bérlése (Technikai eszközök: írásvetítő, dia-

projektor, video-projektor, videó, DVD, televízió, flipchart, 

magnó, erősítő, CD lejátszó, konferencia-hangtechnika, 

telefon, telefax, fénymásoló, Internet csatlakozási lehetőség)  

30.000,-Ft/nap 40 főig, 40 fő felett a létszám 

tekintetében egyedileg meghatározott 

Eszközök bérlése (kézi GPS, tájoló, távcső, éjjellátó bino-

kulár, mentőmellény)  
  

Teljes ár  200,-Ft/óra  

Gyermek és nyugdíjas ár  100,-Ft/óra  

Kerékpárkölcsönzés    

Teljes ár  300,-Ft/óra, 1.200,-Ft/nap  

Csoportos (10 fő felett) és gyermek, ill. nyugdíjas ár 200,-Ft/óra, 800,-Ft/nap  
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Túrakenu kölcsönzés    

Teljes ár  1.200,-Ft/óra  

Gyermek és nyugdíjas ár  600,-Ft/óra  

Villanymotoros-csónak kölcsönzés    

Kísérő  1.500,-Ft/óra, 5.000,-Ft/nap  

Teljes ár  3.000,-Ft/óra, 10.000,-Ft/nap  

Gyermek és nyugdíjas ár  2.000,-Ft/óra, 8.000,-Ft/nap  

Kalandpark    

Teljes ár  250,-Ft/nap  

Családi jegy (4 fő esetén)  500,-Ft/család/nap  

Csoportos jegy (15 fő felett)  100,-Ft/fő/nap  

Kísérő jegy  100,-Ft/fő/nap  

Túravezetés 500,-Ft/fő 

Csoportos túravezetés (15 fő felett) 400,-Ft/fő 

Élővilágról előadás az Oktatóközpontban 300,-Ft/fő 
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Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr: . Ezzel a jelkép értékű gesztussal az együttműködés 

jegyében zárjuk a mai közgyűlésnek a nyílt részét, vagy nyílt ülését. És akkor emlékeztetőül 

mindenki számára, a költségvetés a mai közgyűlés legfontosabb napirendi pontja tekintetében 

jövő kedden rendkívüli közgyűlést fogunk tartani, előtte egyeztetést Természetesen állok a 

frakció rendelkezésére. Előtte is bármikor szakmai egyeztetés keretében könyvvizsgáló 

asszonnyal és a városvezetéssel egyetemben. 

 

Hegedűs Zoltán képviselő úr! 

 

Hegedűs Zoltán képviselő úr: Technikai jellegű kérdésem lenne. Mikor fogják megkapni a 

képviselő-testület tagjai az elkészült költségvetést? Mennyi időnk lesz áttanulmányozni?  

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr: . Igen. Tehát, a jelenlegi költségvetésben két 

változtatási javaslatunk van, ezeket szóban elmondom Önnek a következő ülésen és írásban 

akkor kapják meg, amikor a hivatal munkatársai ezt írásba fogják foglalni. Hogyha nem a mai 

napon, akkor hétfő reggelre. Köszönöm szépen.  

 

Hétfő reggelre nem, hétfő délutánra. Köszönöm szépen. Akkor hétfő délutánra fogják 

megkapni, de szóban elmondom Önöknek. Köszönöm szépen.  

 

Akkor mindenkinek köszönöm a jelenlétet, a nyílt ülést befejeztük. További kellemes napot és 

hétvégét kívánok mindannyiuknak! És kérem, hogy a teremben csak azok maradjanak, akik a 

zárt ülésre jogosultak. Minden jót kívánok és viszontlátásra! 

 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

Dr. Márki-Zay Péter                          Dr. Varga Ildikó  

 polgármester                   jegyző  

 

 

 

https://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiur6rfhKHfAhURmbQKHc3UDKMQFjAAegQIChAB&url=https%3A%2F%2Fnet.jogtar.hu%2Fjogszabaly%3Fdocid%3DA0300125.TV&usg=AOvVaw0ezXjwTTzoU-s3-51lhuDB
https://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiur6rfhKHfAhURmbQKHc3UDKMQFjAAegQIChAB&url=https%3A%2F%2Fnet.jogtar.hu%2Fjogszabaly%3Fdocid%3DA0300125.TV&usg=AOvVaw0ezXjwTTzoU-s3-51lhuDB

