
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült Békés Város Képviselő-testületének 2015. március 23-án, megtartott soron kívüli 

nyílt  üléséről.  

 

Jelen vannak: Izsó Gábor polgármester, Dr. Pálmai Tamás, Deákné Domonkos Julianna, 

Balázs László, Szalai László, Koppné Dr. Hajdu Anikó képviselők 

  

 Tárnok Lászlóné jegyző  

 Dr. Uhrin Anna aljegyző  

 Dr. Juhász Csilla jogász 

 Váczi Julianna Gazdálkodási Osztály vezetője 

 Gál András Műszaki Osztály vezetője 

 Dr. Bimbó Mária osztályvezető  

 

Ülés helye: Városháza Nagyterme (Békés, Petőfi u. 2. sz.) 
 

Igazoltan távol:  Pásztor János, Mucsi András, Barkász Sándor, Rácz Attila képviselő 

Dr. Seres István később érkezett az ülésterembe 

 

Az ülés kezdésének időpontja: 15.30 h 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Köszönti a megjelenteket, a képviselő-testület tagjait, az ülést 

megnyitja. Megállapítja, hogy a képviselő-testület ülése határozatképes, mivel a 11 

képviselőből 6 képviselő jelen van.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Szavazásra bocsátja a napirend elfogadását.  

 

Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 6 fő 

 

A képviselő-testület 6 igen – egyhangú- szavazattal az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

97/2015. (III. 23.) határozata:  

Békés Város Képviselő-testülete a 2015. március 23-i 

ülése napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:  

1. Szándéknyilatkozat a BKSZ PLUSZ Kft. üzletrész értékesítése tárgyában 

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester        

2. Országgyűlési képviselő megkeresése a kiskereskedelmi szektorban történő 

munkavégzés tilalmával kapcsolatban 

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester        

 

 

NAPIREND TÁRGYA:  Szándéknyilatkozat a BKSZ PLUSZ Kft. üzletrész értékesítése 

tárgyában 

 

Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52.§ (1) bekezdés f) pontja alapján 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Elmondja, hogy az előterjesztésben szereplő önkormányzatok 

csatlakozni kívánnak a BKSZ PLUSZ Kft.-hez. A sürgősséget az indokolta, hogy 2015. 

április 30.-ig településeknek közszolgáltatási szereződést kell kötniük. Csabaszabadi és 
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Újkígyós szándéknyilatkozata már beérkezett, Murony pedig a napokban újítja meg a 

korábbit, de telefonon megerősítették a szándékukat.    

 

SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Kérdése, hogy ezt a költségvetési bizottságnak nem kellett 

volna megtárgyalnia? 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Elmondja, hogy ez még csak egy szándéknyilatkozat, nem 

kötelezi még az önkormányzatot semmire. Amikor majd a végleges szerződés elkészül, azt 

természetesen tárgyalni fogja a Pénzügyi Bizottság. Ez még csak egy felhatalmazás a 

tárgyalások további folytatására.  

 

SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Nem ért egyet polgármester úrral. Azt a Pénzügyi Bizottságnak 

meg kellett volna tárgyalnia. 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel további szóbeli kiegészítés, kérdés, észrevétel nem 

hangzott el, szavazásra bocsátja, az előterjesztett határozati javaslatot.   

 

Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 7 fő. (Dr. Seres 

István képviselő időközben megérkezett az ülésterembe.) 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

98/2015. (III. 23.) határozata:  

 

1. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

szándéknyilatkozatát adja, hogy Újkígyós város, Csabaszabadi község 

és Murony község önkormányzatai részére a BKSZ PLUSZ 

Hulladékgyűjtési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

törzstőkéjéből 100-100 eFt üzletrészt vásároljanak névértéken az 

alábbiak szerint: 

 A településeken a szolgáltatást igénybe vevők nem fizetése 

miatt a kinnlevőségeket az érintett település megtéríti a 

szolgáltatónak. 

 A közszolgáltatási szerződés megszűnése esetén a 

tulajdonrészt önkormányzatunk névértéken visszavásárolja. 

 A tulajdonrész szerzés nem jogosítja fel a településeket a 

szolgáltató esetleges nyereségéből való részesedésre. 

2. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri 

polgármesterét, hogy az üzletrész átruházási szerződéseket, valamit az 

önkormányzatokkal kötendő szindikátusi szerződést az áprilisi 

Képviselő-testületi ülésre terjessze elő, az ahhoz szükséges 

tárgyalásokat folytassa le. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős:      Izsó Gábor polgármester 

 

NAPIREND TÁRGYA:  Országgyűlési képviselő megkeresése a kiskereskedelmi 

szektorban történő munkavégzés tilalmával kapcsolatban 

 

Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52.§ (1) bekezdés f) pontja alapján 
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IZSÓ GÁBOR polgármester: Elmondja, hogy az önkormányzatot nagyon sok bolttulajdonos 

és lakó kereste meg a reggeli nyitva tartás miatt. A reggel hatra munkába járók 

élelmiszervásárlása ellehetetlenül. Ennek a szabálynak a felülvizsgálatát kérik az 

országgyűlési képviselő közreműködésével.  

 

SZALAI LÁSZLÓ képviselő: A felvetést jogosnak érzi. A parlamentnek nem lett volna 

szabad elfogadnia ezt a törvényt. Ez az előterjesztés emiatt álszent és kétszínű előterjesztés. 

Ugyanis polgármester úr is ugyanazt az értékrendet képviseli, mint Dankó Béla. A 

parlamentben ezt Dankó Béla és frakciója szavazta meg. Anyagilag is nagyban érinti a zárva 

tartás a munkavállalókat. A vasárnapi munkabér nagyon sokaknak számított. Diákoknak a 

százait érinti ez a bezárás, hiszen ők egyetem mellett csak hétvégén tudtak munkát vállalni. A 

diákok így tanulás mellett nem tudnak dolgozni. Nyáron ez a helyzet még hatványozottabb 

lesz. A felmérések szerint a lakosság 2/3-a nem ért egyet az üzletek vasárnapi zárva 

tartásával. Határozati javaslata lenne: Javasolja, hogy az eredeti határozati javaslatból 

kerüljön ki a 6-22 óra szövegrész. Lényegében így az egész törvény visszavonását 

kezdeményezik. Amennyiben ezt nem támogatja a képviselő-testület, akkor van egy másik 

javaslata: „Békés Város Képviselő-testülete nem ért egyet a vasárnapi nyitva tartás 

korlátozásával. Felkéri Dankó Béla országgyűlési képviselőt, hogy kezdeményezze a 

kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról szóló törvény 

visszavonását.” A zárva tartással csökken a kiskereskedők forgalma, ez pedig az 

önkormányzat gazdálkodására is kihatással lehet. Nem érti az egész törvényt. Véleménye 

szerint ezzel a családok nem lesznek együtt hétvégén, akkor be kellene zárni a stadionokat is, 

be lehetne záratni a gyárakat is, ahol folyamatos három műszakban dolgoznak. Vannak egyéb 

területek is ahol dolgozni kell. Európa 19 országában nincsen semmilyen korlátozás. 

Magyarország pont szembe megy a trenddel. Megközelítőleg 10-15 ezer ember fogja 

elveszíteni a munkahelyét, 50 mrd forint költségvetési kiesés várható. Lázár János is 

megmondta, hogy ha lesz népszavazás a vasárnapi népszavazásról akkor azt a FIDESZ el 

fogja veszíteni.               

 

DEÁKNÉ DOMONKOS JULIANNA képviselő: Szalai László képviselő társa pozitívan 

kezdte a hozzászólását, azt hitte egyet fognak érteni. Valamennyiünket foglalkoztatta ez a 

törvény. A döntéshozók véleménye szerint alaposan mérlegelték ezt a döntést. Úgy gondolja, 

hogy ami nem jó döntés azt lehet módosítani. Véleménye szerint ez nem álszent előterjesztés, 

a képviselő-testület igen is érzékeny a lakók véleményére. Ez az előterjesztés pontosan erről 

szól.  

DR. PÁLMAI TAMÁS alpolgármester: Nem kívánja támogatni Szalai László javaslatát. Azt 

azonban igen, hogy 5 órakor már kinyithassanak a kiskereskedők. Hiszen ilyenkor sokan 

sietnek munkába, vagy vásárolnak be a családnak. Ez abszolút gyakorlatias módosítás lenne. 

Mivel ebbe a képviselő-testület nem tud beleszólni ezért kérik fel az országgyűlési képviselőt. 

Véleménye szerint a vasárnapi zárva tartás helyes gondolat, a családok együtt tölthetik ezt az 

időt. A vasárnapot nem lehet más nappal kiváltani, annak megvan a jelentősége. Az egész 

törvény visszavonását nem fogják támogatni. Régen sem volt ezzel semmi baj. Ez egy 

nagyon- nagyon rossz XXI. századi szokás. Ez a törvény sokkal mélyrehatóbb mint első 

olvasatra. Nagyon örült amikor ez a törvény megszületetett. Vannak hibái de ezek 

orvosolhatóak.  

SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Elmondja, hogy az elvek alkalmazásával vannak gondjai. 

Szüntessék be a munkavégzést az Audiban is. Véleménye szerint mindenhol meg kellene 

tiltani a munkát nem csak a kereskedelemben. Ahol pedig kivételek vannak ott korrupció is 

fellelhető. Azért nem ért egyet a törvénnyel, mert egy rétegre hozták meg. Sokan csak 
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vasárnap értek rá bevásárolni. A kisboltok drágábbak voltak eddig is, mint a 

bevásárlóközpontok.  

 

DR. PÁLMAI TAMÁS alpolgármester: A vásárlásra ösztönző igény az egyik 

legkörmönfontabb igény, amit kitalált a mai kereskedelem meg a multik. Az igényt a 

reklámok és az üzletek hozták létre a giccsre, ezeket az emberek nem kérték. A vasárnapi 

nyitva tartásra való igényt is ők hozták létre, úgy hogy eddig sohasem voltak nyitva. A bőr 

alatt befolyó reklám az generálta ezt az igényt. Nem kell ezt az emberekre fogni.      

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel szóbeli kiegészítés, kérdés, észrevétel nem hangzott el, 

szavazásra bocsátja Szalai László azon módosító javaslatát amely szerint az eredeti határozati 

javaslatból kerüljön ki a „6-22 óra” szövegrész. 

 

Szavazás előtt megállapítja, hogy, a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 7 fő. 

 

A képviselő-testület 2 igen 5 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

99/2015. (III. 23.) határozata:  

 

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szalai László 

azon módosító javaslatát, amely szerint az eredeti határozati 

javaslatból kerüljön ki a „6-22 óra” szövegrész nem támogatta.  

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős:      Izsó Gábor polgármester 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel szóbeli kiegészítés, kérdés, észrevétel nem hangzott el, 

szavazásra bocsátja Szalai László azon módosító javaslatát amely szerint: „Békés Város 

Képviselő-testülete nem ért egyet a vasárnapi nyitva tartás korlátozásával. Felkéri Dankó Béla 

országgyűlési képviselőt, hogy kezdeményezze a kiskereskedelmi szektorban történő 

vasárnapi munkavégzés tilalmáról szóló törvény visszavonását.”. 

 

Szavazás előtt megállapítja, hogy, a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 7 fő. 

 

A képviselő-testület 1 igen 6 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

100/2015. (III. 23.) határozata:  

 

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szalai László 

azon módosító javaslatát, amely szerint: „Békés Város Képviselő-

testülete nem ért egyet a vasárnapi nyitva tartás korlátozásával. 

Felkéri Dankó Béla országgyűlési képviselőt, hogy kezdeményezze a 

kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról 

szóló törvény visszavonását.” nem támogatta.  

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős:      Izsó Gábor polgármester 
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IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel további szóbeli kiegészítés, kérdés, észrevétel nem 

hangzott el, szavazásra bocsátja, az előterjesztett határozati javaslatot.   

 

Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 7 fő. ( Szalai 

László képviselő kikapcsolta a szavazógépét. ) 

 

A képviselő-testület 5 igen 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

101/2015. (III. 23.) határozata:  

 

 

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülte felkéri 

polgármesterét, hogy keresse meg a város országgyűlési 

képviselőjét, annak érdekében, hogy kezdeményezze az 

Országgyűlés előtt a kiskereskedelmi szektorban történő 

munkavégzés tilalmával kapcsolatos jogszabályok 

módosítását oly módon, hogy a Képviselő-testületnek 

legyen lehetősége kiskereskedelmi napokon a 

kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés 

tilalmáról szóló 2014. évi CII. törvényben meghatározott 6-

22 óra nyitva tartási időtől eltérően nyitva tartást 

engedélyezni. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel több napirendi pont nincs, megköszöni a képviselők és a 

hivatal munkatársai munkáját, a képviselő-testület nyilvános ülését befejezettnek nyilvánítja.  

 

 

 

K. m. f. 

 

 

 

   Izsó Gábor         Tárnok Lászlóné 

 polgármester                    jegyző   
 


