Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
7 /1997.
JEGYZİKÖNYV
Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 1997. március 13-i
ünnepi ülésérıl.
Jelen vannak:

Dr. Dávid Imre polgármester, Czibulka György alpolgármester

Balázs Imre, Bátori Gyula, Dávid István, Garai János,
Hangya Lajosné, Hanyecz Margit, Katona Lajos, dr. Kovács Béla, Kovács Kálmán, Knapcsek Béla, R. Nagy János, dr. Szendrei Éva, Tótka Sándor, dr. Valach Béla,
Várfi András képviselık,
Megyeri László aljegyzı, a Polgármesteri Hivatal csoportvezetıi,
Dógi János a Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke,
Szöllısi Istvánné és Földesi Zoltán országgyőlési képviselık,
Hornok Béláné a Helyi Választási Bizottság elnöke,
a környezı települések meghívott polgármesterei, az
önkormányzat intézményeinek vezetıi, gazdasági egységek vezetıi, a helyi Rendırırs parancsnoka,
pártok, társadalmi szervek vezetıi, képviselıi,
megyei és a helyi sajtó képviselıi, és jó néhány érdeklıdı állampolgár.
Czibulka György alpolgármester köszöntötte a képviselı-testület
tagjait, Gyomaendrıd Város megválasztatott polgármesterét, azokat a meghívott vendégeket, akik elfogadva a meghívást részt
vesznek ezen az ünnepi testületi ülésen. Külön köszöntötte
Szöllısi Istvánné és Földesi Zoltán országgyőlési képviselıket.
Köszöntötte a Helyi Választási Bizottság elnökét, az önkormányzat intézményeinek vezetıit, a Polgármesteri Hivatal csoportvezetıit, dolgozóit és valamennyi megjelent érdeklıdıt.
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A köszöntı elhangzása után felkérte a résztvevıket, szíveskedjenek felállni és hallgassák meg együtt a Himnuszt.
Ezt követıen Czibulka György alpolgármester megállapította, hogy
az ünnepi testületi ülés határozatképes, jelen volt 17 képviselı. Nagy Pál képviselı úr elızetesen jelezte, hogy betegség miatt a mai ülésen nem tud részt venni.
Jegyzıkönyv hitelesítıknek kijelölte dr. Szendrei Éva és Garai
János képviselıket, majd szavazásra bocsátotta az ülés napirendtervezetét.
A képviselı-testület az ülés napirend-tervezetét egyhangúlag elfogadta, és az alábbiak szerint határozta meg.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
80/1997./III.13./KT. számú határozata
1./ A Helyi Választási Bizottság beszámolója az 1997. március 9-i idıközi
polgármester választásról
2./ A polgármester eskütétele és megbízó levelének átadása
3./ Hozzájárulás megadása a polgármesteri tisztség mellett ellátható egyéb
tisztség viseléséhez
4./ A polgármester illetményének megállapítása
Határidı: azonnal
A határozat meghozatala után az alpolgármester felkérte Hornok
Bélánét a Helyi Választási Bizottság elnökét a beszámoló megtételére.
Hornok Béláné a Helyi Választási Bizottság elnöke köszöntötte a
jelenlévıket abból az alkalomból, hogy az 1997. március 9-én lezajlott polgármester választás befejezı szakaszához, a mai ünnepélyes testületi ülésen sor kerül a megválasztott polgármester
eskütételére, és megbízó levelének átadására. Tiszténél fogva
kötelessége beszámolni a lezajlott választási eljárás néhány
fontosabb eseményérıl, és kihirdetni a jogerıs választási ered-
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ményt.
Mint ismertes dr. Frankó Károly lemondása miatt a polgármesteri
tisztség 1997. január 1-i hatállyal megüresedett. Az önkormányzati képviselık és polgármesterek választásáról szóló törvény
rendelkezései értelmében a Helyi Választási Bizottság a törvényes határidın belül kitőzte az idıközi választást. A bizottság
döntésérıl írásban és 1997. január 13-án szóban is tájékoztatták
a helyi párt és civil szerveket, a leendı jelölteket és a sajtó
képviselıi útján a helyi közvéleményt. A jelölt ajánlás idıszakáig a bizottság és a Polgármesteri Hivatal választási munkacsoportja közzé tette a választás kitőzésérıl szóló hirdetményt,
jelölt ajánlási felhívást, elıkészítette a választójogosultak
nyilvántartását, értesítését és elıkészítette az egyéb technikai
feltételek megteremtését.
A jelölt ajánlásra nyitva álló határidıben - mint közismert Czibulka György KDNP-Béke Vadásztársaság jelöltjének, Dr. Dávid
Imre független, Jenei Bálint független és Kiszely István független jelöltnek nyitottak ajánló ívet. A jelölt bejelentés végsı
határidejéig valamennyi jelölt benyújtotta a törvényben elıírt
számú ajánlásokat tartalmazó íveket és nyilatkozott a jelöltség
elfogadásáról. Mivel törvényes akadály nem merült fel, így a bizottság valamennyi jelöltet nyilvántartásba vett, melyrıl tájékoztatta a jelölteket és a közvéleményt.
A választás napjáig a jelöltek választói győléseken és egyéb kiadványokban törvényes, korrekt és etikus módon népszerősítették
választási programjaikat. A választási kampány idıszakában és a
kampánycsend idején törvénysértés nem történt.
Március 9-ére a szavazás minden feltétele rendelkezésre állt a
kijelölt szavazókörökben. A képviselı-testület kiegészítette a
választási szervekben megüresedett helyeket, melyekbe a jelölı
szervezetek és független jelöltek további tagokat delegáltak.
A választás napján reggel 6 órakor minden szavazókörben rendben
megkezdıdött a szavazás. Délig a választók 28,7 %-a, 17 óráig a
41,5 %-a szavazott. 19 órakor lezárult a szavazás és 21 órakor a
szavazóköri jegyzıkönyvek alapján a választási bizottság az
alábbi összesített eredményt állapította meg.
A választók nyilvántartásába elızı nap 16 óráig felvettek száma:
12855 fı.
A választás napján
-személy igazolvány alapján felvettek száma: 3 fı
-tartózkodási helyen történı szavazás miatt felvettek száma: 0
fı
A választás napján törölt választópolgárok száma: 0 fı
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A választók nyilvántartásában lévı választók száma a szavazás
befejezésekor: 12858 fı
Szavazóként megjelent: 5641 fı / 43,9 % /
Urnából hiányzó szavazólapok száma: 4 db
Érvénytelen szavazatok száma: 43 db
Az érvényes szavazólapok száma összesen: 5594 db
Az érvényes szavazatok száma jelöltenként
Czibulka György KDNP-Béke VT. jelöltje 1502 /26,85 % /
Dr. Dávid Imre független jelölt 2857 / 51,07 % /
Jenei Bálint független jelölt 1137 /20,33 % /
Kiszely István független jelölt 98 /1,75 % /
A Helyi Választási Bizottság a választást eredményesnek minısítette és megállapította, hogy Gyomaendrıd Város megválasztott
polgármestere Dr. Dávid Imre független jelölt lett.
Az elmúlt három napban a választási törvény megsértése, a választási szervek tevékenysége továbbá a választás eredménye ellen panasz, jogorvoslati kérelem nem érkezett, ezért a választás
eredménye jogerıs.
Czibulka György alpolgármester megköszönte a választási bizottság elnökének a beszámolót, majd arra kérte a képviselıtestületet, hogy az elhangzottakat szíveskedjenek tudomásul venni.
A képviselı-testület a Helyi Választási Bizottság elnökének az
1997. március 9-i idıközi polgármester választás eseményérıl és
a választás eredményérıl szóló beszámolóját 16 igen szavazattal,
1 fı tartózkodott a szavazástól, tudomásul vette.
Ezt követıen Czibulka György alpolgármester felkérte a jelenlévıket, hogy a polgármester eskütételéhez szíveskedjenek felállni.
Az esküt kiveszi Hornok Béláné a Helyi Választási Bizottság elnöke.
Dr. Dávid Imre polgármester:
" Én Dr. Dávid Imre esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz, annak népéhez hő leszek, az Alkotmányt és az alkotmányos
jogszabályokat megtartom; az állami és szolgálati titkot megırzöm; megbízatásomhoz híven pártatlanul, lelkiismeretesen járok
el, és a legjobb tudásom szerint, minden igyekezetemmel
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Gyomaendrıd javát szolgálom."
Hornok Béláné a Helyi Választási Bizottság nevében gratulált
Dr. Dávid Imre polgármester úrnak, majd átnyújtotta a megbízó
levelet.
Hozzájárulás megadása a polgármesteri tisztség mellett ellátható
egyéb tisztség viseléséhez
Czibulka György alpolgármester felkérte Dr. Szendrei Éva képviselı asszonyt az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnökét a napirend
szóbeli elıterjesztésére.
Dr. Szendrei Éva bizottsági elnök elmondta, a helyi önkormányzatokról szóló törvény 33/A § /3/ bekezdés a. pontja felsorolja
azokat a tisztségeket, amelyek egyidejőleg nem tölthetık be a
polgármesteri tisztséggel. Jelen esetben dr. Dávid Imre polgármester úrnak ilyen tisztsége nincs.
Ugyan ezen szakasz b. pontja viszont azokat a tisztségeket sorolja fel, amelyek betölthetık a polgármesteri tisztséggel
együttesen, de csak abban az esetben, ha a képviselı-testület
ehhez hozzájárul.
Az újjonan megválasztott polgármesternek két olyan tisztsége
van, amelyeket a képviselı-testületnek meg kell vizsgálni és el
kell dönteni, hogy hozzájárul e ezen tisztségeknek a fenntartásához.
A polgármester úr jelenleg az Endrıd és Vidéke Takarékszövetkezet igazgatóságának elnöke társadalmi megbízatásban, valamint a
Dél-Pesti Mezıgazdasági Rt. igazgatósági tagja.
A mai nap délelıtt megtartott Pénzügyi, valamint Ügyrendi és Jogi Bizottság együttes ülésen a bizottságok megvizsgálták ezeket
a tisztségeket és egyhangúlag amellett foglaltak állást, hogy
ezen tisztségeknek az ellátása sem idıben, sem egyéb szempontból
nem jelent olyan elfoglaltságot, amelyek gátolnák a polgármestert a polgármesteri tisztség ellátásában.
Ennek megfelelıen a Pénzügyi, valamint az Ügyrendi és Jogi Bizottság az alábbi határozati javaslatot terjeszti a képviselıtestület elé.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az Ötv. 33/A. § /3/ bekezdés b. pontjában foglalt hatáskörében eljárva hozzájárulását adja ahhoz, hogy Dr. Dávid Imre Gyomaendrıd Város Polgármestere az
Endrıd és Vidéke Takarékszövetkezet igazgatósága elnöki, valamint a Dél-Pesti Mezıgazdasági Rt. Ceglédi igazgatósági tagsági
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tisztségeit fenntartsa.
Czibulka György alpolgármester megköszönte a bizottság elnökének
az ismertetıt, majd felkérte a képviselı-testületet, amennyiben
van észrevételük, véleményük az elhangzottakkal kapcsolatban,
úgy mondják el.
A testület tagjai részérıl hozzászólás, vélemény nem hangzott
el, így az alpolgármester szavazásra bocsátotta a bizottságok
által elıterjesztett határozati javaslatot, miszerint a képviselı-testület az Ötv. 33/A. § /3/ bekezdés b. pontjában foglalt
hatáskörében eljárva hozzájárulását adja ahhoz, hogy Dr. Dávid
Imre Gyomaendrıd Város Polgármestere az Endrıd és Vidéke Takarékszövetkezet igazgatósága elnöki, valamint a Dél-Pesti Mezıgazdasági Rt. Ceglédi igazgatósági tagsági tisztségeit fenntartsa.
A képviselı-testület 16 igen szavazattal, 1 fı tartózkodott a
szavazástól az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
81/1997./III.13./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
az Ötv. 33/A § /3/ bekezdés b. pontjában
foglalt hatáskörében eljárva hozzájárulását
adja ahhoz, hogy Dr. Dávid Imre Gyomaendrıd
Város polgármestere az Endrıd és Vidéke Takarékszövetkezet elnöki, valamint a DélPesti Mezıgazdasági Rt. Cegléd igazgatósági
tagsági tisztségeit fenntartsa.
Határidı: azonnal
A polgármester illetményének megállapítása
Czibulka György alpolgármester felkérte Katona Lajos képviselı
urat a Pénzügyi Bizottság elnökét a napirend szóbeli elıterjesztésére.
Katona Lajos bizottsági elnök elmondta, a Polgármesteri tisztség
ellátásának egyes kérdéseirıl és az önkormányzati képviselık
tiszteletdíjáról szóló 1994.évi LXIV. tv. 3. § /1/ bekezdése értelmében a polgármester illetményérıl az alakuló ülésen, illetı-
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leg a polgármester megválasztását követı elsı ülésen dönt a képviselı-testület.
A hatályos SZMSZ szerint a polgármester javadalmazását a képviselı-testület állapítja meg a Pénzügyi, valamint az Ügyrendi és
Jogi Bizottság együttes javaslatára.
A fenti törvény értelmében a tízezernél nagyobb lakosságszámú
településen a polgármester illetményét a vezetıi pótlék nélkül
számított miniszteri illetmény 50-80 % között, összegszerően
kell megállapítani.
1997. évben a miniszteri illetmény összege vezetıi pótlék nélkül
228.150 Ft. Erre figyelemmel a polgármesteri illetmény összege
nem lehet kevesebb 114.075 Ft-nál és nem lehet több 182.520 Ftnál.
A ma délelıtt megtartott összevont Pénzügyi, valamint az Ügyrendi és Jogi Bizottság ülésen a két bizottság kialakította állásfoglalását a polgármesteri illetmény összegérıl, amelyet 150.000
Ft-ban - százalékosan ez az összeg a vezetıi pótlék nélkül számított miniszteri illetmény 65,7 %-a - javasolnak a képviselıtestületnek meghatározni.
A döntés során a bizottságok figyelembe vették az összeghatárokat, valamint Gyomaendrıd Város lehetıségeit, illetve a környezı
települések polgármesteri illetmény szintjeit, amelyek alapján a
fenti összegő illetmény tartják legmegfelelıbbnek.
A jelenlévık tájékoztatására elmondta, hogy a képviselı-testület
a polgármester illetményének fedezetéül az adható maximális öszszegnek megfelelı pénzösszeget különített el az önkormányzat
1997. évi költségvetésében, amit értelem szerint nem fognak teljes összegben erre a célra felhasználni.
Végezetül ismertette a képviselı-testülettel a bizottságok által
megfogalmazott határozati javaslatot, miszerint a képviselıtestület az 1994. évi LXIV. törvény 3.§ -ban biztosított jogkörében eljárva Dr. Dávid Imre polgármester havi illetményét
150.000 Ft-ban állapítsa meg 1997. március 10. napjától.
Czibulka György alpolgármester megköszönte az ismertetést, majd
javasolta a képviselı-testületnek, amennyiben egyetértenek a bizottságok által elıterjesztett határozati javaslattal, - miszerint a képviselı-testület az 1994. évi LXIV. törvény 3.§ -ban
biztosított jogkörében eljárva Dr. Dávid Imre polgármester havi
illetményét 150.000 Ft-ban állapítsa meg 1997. március 10. napjától,- úgy azt fogadják el.
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A képviselı-testület 16 igen szavazattal, 1 fı tartózkodott a
szavazástól a javaslatot elfogadta, és az alábbi határozatot
hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
82/1997./III.13./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
az 1994. évi LXIV. törvény 3. §-ában biztosított jogkörében eljárva Dr. Dávid Imre
polgármester havi illetményét 150.000 Ft-ban
állapítja meg 1997. március 10. napjától.
Határidı: azonnal
A határozat meghozatala után Czibulka György alpolgármester gratulált dr. Dávid Imre polgármester úrnak, majd átadta az ülés
vezetését.
Dr. Dávid Imre polgármester köszöntötte a Képviselı-testület
tagjait a megjelent kedves vendégeket, majd az alábbiakat mondta.
Úgy érzi kicsit nehezebb helyzetben van és jobban izgul, mint a
kampány idıszaka alatt, nyilván azért, mert lezárult egy idıszak
és jön a munka idıszaka.
Természeténél fogva nem a szavak, inkább a tettek embere, amelynek az idıszaka most következik.
Elég nehéz helyzetben van, hiszen összefoglalóként, zárszóként
talán az elmúlt idıszakról, a jelenrıl és a jövıbeni elképzelésérıl kellene beszélnie, azonban úgy érezte, ünneprontó lenne,
ha a mai ülésen ezekrıl szólna.
A kampány ideje alatt a város választópolgárai igen nagy érdeklıdést mutattak az idıközi polgármester választás iránt. Ez az
aktivitás kissé lecsökkent a választás napjára, azonban a leadott szavazatok alapján olyan mennyiségő szavazatot kapott,
amely mindenképpen arra kötelezi, hogy megfeleljen a város lakossága elvárásainak.
A mai napon sem mond mást, mint amit a kampány idıszakában is
elmondott, hogy a városban törvényességet, folyamatosságot, biztonságot ígér, de változást is.
Úgy érzi erre szavazott Gyomaendrıd város választó polgárainak
többsége, és ezt az ígéretét a város érdekében minden körülmé-
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nyek között szeretné betartani. Mindezt azonban egyedül, a képviselı-testület tagjai, a Polgármesteri Hivatal és nem utolsó
sorban a város lakosainak bizalma, és támogatása nélkül nem lesz
képes megvalósítani, éppen ezért arra kért mindenkit segítsék İt
ebben a munkában, fogjanak össze, hiszen csak együttesen lehet
ezt a várost a jelenlegi állapotából kimozdítani.
A városon kívül a térségen is át kell nyúlni, mert a térségi kooperáció hiányában, érzése szerint veszíteni fog a város, de
együttmőködéssel mindnyájunknak nagyobb esélye van a nyerésre.
Csodákra nem képes, lehetetlen dolgokat nem tud megoldani, de a
következı rövid ciklusban, és reméli egy új, hosszabb ciklusban
azt a bizalmat, amit a város lakosságától kapott folytatni fogja, a lakossággal a képviselı-testülettel együtt a város érdekében a város boldogulásáért.
Szolgálni akarja ezt a várost azért, hogy a jelenlegi lakosoknak
a jövıben jobb legyen, a jövı generációjának is otthon és biztos
jövı legyen ezen a településen.
Befejezésként megköszönte a jelenlévıknek, hogy elfogadták a
meghívást és jelenlétükkel emelték ennek az ünnepélyes alkalomnak a színvonalát.
Zárszóként kérte hallgassák meg együtt a Szózatot.
K. m. f.

Dr. Dávid Imre
polgármester

Megyeri László
aljegyzı

Dr. Szendrei Éva
hitelesítı

Garai János
hitelesítı
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