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JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2010. október 14-i alakuló üléséről a Városháza
Nagytermében.
Jelen vannak:

Várfi András polgármester, Betkó József, Dr. Busai György, Marton Dániel,
Béres János, Toldi Balázs, Dr. Farkasinszky Erzsébet, Poharelec László,
Lehóczkiné Timár Irén, Arnóczi István János, Iványi Lajosné, Márjalaki
József képviselők
Dr. Csorba Csaba jegyző, Megyeri László aljegyző,
Helyi Választási Bizottság tagjai, Önkormányzati intézmények vezetői, helyi
társadalmi szervezetek, pártok képviselői,
Keresztesné Jáksó Éva, Liszkainé Nagy Mária, Szilágyi Bácsi Gabriella,
Tímárné Binges Irén, Enyedi László osztályvezetők,
Sajtó képviselői és érdeklődő állampolgárok,
Csikós Anikó jegyzőkönyvvezető

Dr. Farkasinszky Erzsébet korelnök köszöntötte a megjelenteket, Várfi Andrást Gyomaendrőd város
újraválasztott polgármesterét, az önkormányzati képviselőket, a Helyi Választási Bizottság elnökét,
Dr. Szendrei Évát valamint a bizottság megjelent tagjait, jegyzőt, aljegyzőt a Hivatal osztályvezetőit,
az önkormányzati intézmények vezetőit, a pártok, jelölő szervezetek képviselőit, a sajtó képviselőit,
valamennyi meghívott vendéget, valamint azokat, akik részt vesznek az alakuló ülésen
Felkérte a jelenlévőket a Himnusz eléneklésére.
A Himnusz elhangzása után a korelnök elmondta, hogy az eredményesen lezajlott önkormányzati
választás alapján Várfi András a település újraválasztott polgármestere a mai napra hívta össze a
képviselő-testület alakuló ülését.
A Helyi önkormányzatokról szóló törvény 30. §-a értelmében az alakuló ülést a legidősebb települési
képviselő, mint korelnök vezeti.
Megállapította, hogy az ülés az SZMSZ szerint került összehívásra, az határozatképes, mert a 12 fős
képviselő-testület 12 fő létszámmal van jelen. Jegyzőkönyv hitelesítőknek Iványi Lajosné és Márjalaki
József képviselőket javasolta.
Javasolta, hogy az alakuló ülés napirendjét a meghívóban szereplő sorrend alapján fogadják el.
A képviselő-testület a napirendre tett javaslatot egyhangú 12 igen szavazattal támogatta, és az alábbi
határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
383/2010. (X. 14.) Gye. Kt. Határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az alakuló ülés napirendjét az alábbiak szerint határozta
meg:
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1. A Helyi Választási Bizottság Elnökének beszámolója a 2010. évi önkormányzati választás
eredményéről, megbízólevelek átadása
2. Az önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele
3. A polgármesteri program ismertetése
4. Alpolgármester (alpolgármesterek) megválasztása titkos szavazással; eskütétele, tájékoztatás
az alpolgármestert megillető tiszteletdíjról
5. Polgármester illetményének, költségátalányának meghatározása
6. Bizottság megválasztása
7. Vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségről szóló tájékoztató
8. Megbízás adása a Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálatára
9. Az önkormányzat gazdasági programjának összeállításával kapcsolatos feladatok
meghatározása
10. Bejelentések
Határidő: azonnal
A határozat meghozatala után a korelnök felkérte Dr. Szendrei Évát a Helyi Választási Bizottság
elnökét ismertesse a 2010. október 3-i önkormányzati választások végleges eredményét.
1. Napirendi pont
A Helyi Választási Bizottság Elnökének beszámolója a 2010. évi önkormányzati választás
eredményéről, megbízólevelek átadása
Dr. Szendrei Éva köszöntötte a megválasztott polgármestert, a képviselő-testület tagjait és
valamennyi megjelentet, majd beszámolt a 2010. október 1-i önkormányzati képviselők és
polgármesterek valamint a kisebbségi önkormányzatok általános választásáról.
Az Alkotmány rendelkezéseinek megfelelően az országgyűlési általános választások évének
októberében került sor az önkormányzati képviselők és polgármesterek valamint a kisebbségi
önkormányzatok általános választására.
A kisebbségi önkormányzatok választási eljárási szabályainak megfelelően az egy kisebbséghez
tartozók július 15-ig kérhették a kisebbségi önkormányzati választások kitűzését. A településen mind a
cigány, mind a német kisebbség élt ezzel a lehetőségével.
A parlament által elfogadott új önkormányzati választójogi törvény (2010. évi L. törvény) a
korábbiakhoz képest jelentősen szűkítette a megválasztható önkormányzati képviselők számát. Az új
önkormányzati választójogi törvény értelmében Gyomaendrődön a korábbi 17 helyett 11 tagú testület
alakulhat, amennyiben a polgármester nem egyéni választókerületi képviselő. A törvény
Gyomaendrőd nagyságú települések esetében 8 egyéni választókerületi és 3 kompenzációs listás
képviselői mandátum megszerzését tette lehetővé.
A változások miatt át kellett alakítani az egyéni választókerületeket és szavazóköröket is. Június
elejétől több fordulós egyeztetést követően - döntő többségükben - a pártok is támogatták a Helyi
Választási Iroda vezetőjének tervezetét, amely július 12-én kihirdetést nyert.
Július 16-án a Magyar Köztársaság Elnöke 204/2010. (VII. 16.) KE határozatával 2010. október
harmadikára kitűzte az önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választását. Az illetékes
miniszterek a köztársasági elnöki határozatnak ismeretében megállapították a választási eljárás
határidőit és határnapjait, valamint a részletes eljárási szabályokat. A Helyi Választási Bizottság ennek
ismeretében és figyelemmel arra, hogy a kisebbségi névjegyzékbe a törvényes határidőig kellő
számban szerepelnek választópolgárok, kitűzte a cigány és német kisebbségi önkormányzati
választásokat október harmadikára.
A Helyi Választási Iroda hirdetményben tájékoztatta a pártokat, jelölő szervezeteket és az érintett
lakosságot az önkormányzati választás kitűzéséről. Augusztus 20. előtt valamennyi választójogosult
megkapta a választási értesítőt és ajánló szelvényeket. A megváltozott választási eljárási törvény a
korábbiakhoz képest jelentősen szűkítette a választási eljárási határidőket, így ez nemcsak a jelöltekre
és jelölő szervezetekre, de a választási adminisztrációs és technikai feladatokat ellátó választási
irodákra is nagy terhet rótt és maximális figyelmet követelt tekintettel arra is, hogy az önkormányzati
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választás napjára került kiírásra térségünk országgyűlési egyéni választókerületében az időközi
választás is.
Ahogy a jelöltek és jelölő szervezetek folyamatosan nyújtották be a jelölt állításhoz szükséges
dokumentumokat annak megfelelő rendszerességgel ülésezett a HVB és döntött a jelöltek
nyilvántartásba vételéről. A törvényes határidőn belül a Bizottság négy polgármester jelöltet, ötvenegy
egyéni választókerületi képviselő jelöltet és tizennyolc kisebbségi képviselő jelöltet vett
nyilvántartásba. Négy jelölő szervezet szerzett jogot kompenzációs lista állítására.
A kampány időszakban a jelölő szervezetek és jelöltek az Alkotmány és a választásra vonatkozó
törvényeket betartva jártak el. Csak egy esetben került sor olyan kifogásra amelyben a HVB-nek
döntést kellett hoznia.
Október harmadikára a szavazókörök és a választási szervek rendben és felkészülten várták a
választópolgárokat. A szükséges jogi, személyi és technikai feltételek biztosításával a szavazás
törvényes feltételei maradéktalanul adottak voltak. A szavazás rendben és nyugodtan zajlott,
rendkívüli esemény nem fordult elő.
Az urnák felbontását követően a HVI által kifejlesztett helyi internetes tájékoztató rendszernek
köszönhetően a polgármester választás végeredményéről már 21 óra 14 perckor értesülhettek az
érdeklődők. Az utolsó egyéni választókerületi képviselő választási adatlap berögzítése is megtörtént
21 óra 58 perckor, így a gyomaendrődi voksolási eredmények ismertté váltak a helyi közvélemény
előtt.
A településen a 11.964 választójogosultnak a 41,34%-a (4946 fő) járult az urnákhoz és 4832 érvényes
szavazattal (97,7%) megválasztotta a következő négy évre a polgármestert és az egyéni
választókerületi képviselőket.
Gyomaendrőd polgármesterének 1.775 szavazattal (36,73%) Várfi Andrást a FIDESZ-KDNP jelöltjét
választották meg.
Az 1. egyéni választókerületben Betkó József FIDESZ-KDNP, a 2. egyéni választókerületben, Dr.
Busai György FÜGGETLEN, a 3. egyéni választókerületben Marton Dániel FIDESZ-KDNP, a 4.
egyéni választókerületben Béres János Körösök Vidékéért Egyesület, az 5. egyéni választókerületben
Toldi Balázs Körösök Vidékéért Egyesület, a 6. egyéni választókerületben Dr. Farkasinszky Erzsébet
Körösök Vidékéért Egyesület, a 7. egyéni választókerületben Poharelec László Körösök Vidékéért
Egyesület, a 8. egyéni választókerületben Lehóczkiné Timár Irén FIDESZ-KDNP jelölteket
választották meg.
A jelöltekre leadott, de mandátumot nem eredményező szavazatok alapján a FIDESZ-KDNP
kompenzációs listáján 721 töredékszavazat (1 mandátum), a Körösök Vidékéért Egyesület
kompenzációs listáján 562 töredékszavazat (1 mandátum), a JOBBIK kompenzációs listáján 432
töredékszavazat (1 mandátum) míg az MSZP kompenzációs listáján 397 töredékszavazat (0
mandátum) keletkezett.
Kompenzációs listáról Arnóczi István János JOBBIK, Iványi Lajosné FIDESZ-KDNP, Márjalaki
József Körösök Vidékéért Egyesület jelöltjei jutottak mandátumhoz.
A Helyi Választási Bizottság az eredményt megállapító jegyzőkönyvekben kimondta, hogy a
polgármester és egyéni választókerületi választások Gyomaendrődön érvényesek és eredményesek
lettek. A fellebbezésre nyitva álló két napos határidőn belül kifogást vagy fellebbezést az eredményt
megállapító határozatok ellen nem nyújtottak be, ezért a választás eredménye jogerőssé vált.
A Helyi Választási Bizottság nevében gratulált a megválasztott polgármesternek, képviselőknek.
Megköszönte mindazoknak a munkáját, akik közreműködtek az idei önkormányzati választás
szakszerű, törvényes és zökkenőmentes lebonyolításában.
A megválasztott képviselők a nevük elhangzása sorrendjében átvették a megbízólevelet Dr. Szendrei
Éva Helyi Választási Bizottság Elnökétől.
2. Napirendi pont
Az önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele
Dr. Farkasinszky Erzsébet korelnök megköszönte Dr. Szendrei Éva HVB elnökének a beszámolóját.
Ezt követően felkérte a Képviselő-testület tagjait, és a jelenlévőket, hogy az eskütételhez
szíveskedjenek felállni.
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Felkérte Dr. Szendrei Évát a HVB elnökét az eskü szövegének előmondására.
A Képviselő-testület tagjai az alábbi esküt tették:
„Én, ………………… esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hű leszek az Alkotmányt a
többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom a tudomásomra jutott titkot megőrzöm képviselői
tisztségemből eredő feladataimat Gyomaendrőd fejlődésének előmozdítása
és az Alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen teljesítem.”
Dr. Farkasinszky Erzsébet korelnök gratulált a képviselőknek, megkérte a Képviselő-testület tagjait,
hogy írják alá az esküokmányukat.
Ezt követően felkérte Várfi András polgármestert, hogy a Képviselő-testület előtt tegye le az esküt.
Felkérte a jelenlévőket, hogy az eskü letételéhez szíveskedjenek felállni.
Az eskü szövegét előmondta:Dr. Szendrei Éva a HVB elnöke.
„Én, Várfi András esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hű leszek az Alkotmányt a
többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom a tudomásomra jutott titkot megőrzöm
polgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Gyomaendrőd fejlődésének előmozdítása és az
Alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen teljesítem.”
Dr. Farkasinszky Erzsébet korelnök gratulált Várfi András polgármesternek és kérte, hogy írja alá az
esküokmányát.
Dr. Farkasinszky Erzsébet korelnök tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a polgármester eskütételét
követően teljes körűen gyakorolhatja polgármesteri jogosítványait. Az önkormányzati törvény
értelmében a polgármester, mint a Képviselő-testület elnöke vezeti a Képviselő-testületi ülést, így a
korelnöktől a továbbiakban átveheti az ülés napirendjeinek előterjesztését.
Megkérte Várfi András polgármestert, hogy a 3. napirendi ponttól, a polgármesteri program
ismertetésétől vegye át az ülés további vezetését.
3. Napirendi pont
A polgármesteri program ismertetése
Várfi András polgármester köszönetet mondott a választásban résztvevőknek a választások sikeres és
tiszta lebonyolításáért. Megköszönte a bizalmat mindazoknak, akik hozzájárultak megválasztásához.
Polgármesterként a város összes polgáráért kíván dolgozni és folytatni szeretné azt a munkát, amit az
elmúlt ciklusban elindítottak.
A jelenlegi program azokra a fejlesztésekre, beruházásokra, illetve kezdeményezésekre épül, melyet az
elmúlt négy év során sikerült megvalósítaniuk. Az Ipari Parkban eszközölt fejlesztésekre, a
belvízprogram folytatására, továbbfejlesztésére, az egészségügy és az oktatás terén eszközölt
változásokra. Olyan várost és olyan városvezetést akar, amely nem a választások során összegyűjtött
szavazatokra, hanem a mindennapokban is együttműködő, tenni vágyó, elképzeléseit, vágyait valóra
váltani akaró emberekre épít. Stabil gazdasági alapokon nyugvó, dinamikusan fejlődő kisvárost
szeretnének építeni. Szolgáltató Polgármesteri Hivatalt gondoskodó Önkormányzatot, jól működő
intézményhálózatot szeretnének működtetni.
Az előző ciklus, az elmúlt négy esztendő nem múlt el eredménytelenül. Gyomaendrőd életének
minden területén elértek, vagy legalábbis útjára indítottak, kezdeményeztek valamilyen változást.
Programját úgy építette fel, hogy az elkövetkezendő négy évben a már elért eredményekre alapozva
folytassák a munkát, s valósítsanak meg minél több és jobb fejlesztést egy élhető, virágzó település
kialakítása érdekében, melynek keretében biztosítani kell, hogy megőrizhessék történelmi
hagyományaikat, mindenki büszkén vállalhassa az endrődi vagy a gyomai kötődését, mert e nélkül
nem lehet Gyomaendrődöt építeni.
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Szükséges az elkövetkező négy évben Gyomaendrőd önálló arculatát megteremteni, mert csak így
képes a település a fejlődésre. Önálló arculat hiányában, múltja felvállalása nélkül nem tudják
biztosítani, hogy a jövőben gyermekeik, ha nem is itt élnek, de kötődjenek városukhoz, büszkék
legyenek származásukra. A jövő legfontosabb kihívása, hogy meg tudják e állítani, vagy képesek
lesznek e mérsékelni a település lakosai számának rohamos csökkenését, tudnak e olyan
szolgáltatásokat biztosítani, mely kiemeli városukat a környezetéből. Lehetőségeik adottak, részben
természetiek, részben az elmúlt ciklusok során magunk teremtettük meg azokat.
Az Ipari Park jelentős fejlődésen ment keresztül az elmúlt időszakban. Egyrészt nyertes uniós program
keretében inkubátorház épül az Ipari Parkban működő vállalkozások kiszolgálására, másrészt –
hosszas stagnálás után – számos új vállalkozás települt be az ipari parkba. Szükséges újabb területek
bevonása és olyan infrastrukturális fejlesztések megvalósulása mely képes kiszolgálni a már betelepült
és betelepülni szándékozó vállalkozások szükségleteit, különösen a közlekedés területén. Biztosítani
kell a megnövekedett közszolgáltatási igények kielégítését. Az inkubátor ház és a terület hasznosítása
során biztosítani kell a befektetett önkormányzati erőforrások megtérülését.
Az Önkormányzat már korábban is tett lépéseket, hiszen kezdeményezték az infrastrukturális
fejlesztések javítása érdekében egy pályázati projekt elindítását, mellyel vonzóbbá tudnák tenni
kihasználatlan területeket.
A vasúti beruházással lehetőség nyílt arra, hogy térségi szerepük javuljon, és az Ipari Parkunk
vonzóbbá váljon a befektetők számára. El kell érniünk, hogy olyan szállítási csomóponttá váljanak,
mely vonzóvá teszi a környező települések vállalkozásai számára, hogy a közúton történő szállítás
helyett az Uniós direktíváknak megfelelő vasúti szállítást válasszák. Mindez további fejlesztéseket
igényel, mely javítja a környező települések és városunk közötti közúti közlekedési viszonyokat. Nem
csak az autópályák kerülik el a térséget, de egy számjegyű út sincs a közelben, ezért logisztikailag a
település a leghátrányosabb térségbe tartozik, környezetükkel összehangolt fejlesztésünk
eredményeként viszont olyan logisztikai központtá válhatnak, mely környezetkímélő és szolgálja a
térség vállalkozóinak és lakosainak az érdekét. Dévaványa Önkormányzatával közösen kívánnak
pályázatot benyújtani az Új Magyarország Fejlesztési Terv Közlekedési Operatív Program
(továbbiakban KözOP) 4. prioritására, a "Közlekedési módok összekapcsolása, gazdasági központok
intermodalitásának és közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése" című kiírásra.
A projekt eredményeként biztosítottá válhat az Észak-Békés megye ipari területeinek csatlakozása a fő
közlekedési vonalakba a TEN 22-es prioritási tengely gyomai vasútállomásán kiépülő átrakodási
lehetőséggel, fejleszti ennek elérhetőségét és az ipari területetek közúti kapcsolatának infrastruktúráját.
A cikluson átívelő elképzelések mellett ki kell használni a jogi környezet megváltozását, így
különösen a közbeszerzési tv. változását és még nagyobb szerepet kell biztosítani a helyi
vállalkozásoknak a közszükségletek kielégítése területén. Ez a lehetőség nem eredményezheti azonban
a verseny korlátozását, nem vezethet a munka minőségének romlásához, melyre az elmúlt ciklus során
jelenleg is folyó beruházásaiknál voltak negatív példák is. Anyagi lehetőségeik kihasználásával tovább
kell segíteni a vállalkozásokat a munkahely megtartása és új munkahelyek teremtése területén. A
szerződéseket be nem tartókkal szemben viszont következetesen fel kell lépni, és alkalmazni kell az
ott meghatározott szankciókat.
Az önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságainktól meg kell követelni és el kell érni a
hatékony és eredményes, a piaci követelményekhez igazodó működést, mely eredményt biztosít a
tulajdonos számára. Személyi következmények levonása árán is el kell érni a párhuzamosságok
megszüntetését, a lakosságot joggal irritáló közfeladat pazarló ellátását, a szemléletváltást.
Természeti adottságaink kihasználásával, illetve a szelektíven gyűjtött hulladék hasznosításával,
biztosítani kell, mind a lakosság, mind az önkormányzat intézményei számára az alternatív energia
igénybevételének lehetőségét, melyre a hulladéklerakó telep, és a helyi tüzeléstechnikai gyártási és
szellemi kapacitás megfelelő lehetőséget kínál, biztosítva a munkahelyteremtést és a térségi szerepkör
erősítését.
Szintén természeti adottságaikra hivatkozással, kihasználva a gyógyvíz iránti igényeket, meg kell
őrizni és fejleszteni a fürdőt, úgy, hogy megőrizze hangulatát, képes legyen kihasználni a megújult
környezetét. Sajnos jelentősebb anyagiakat kell fordítani a biztonságos üzemelést lehetővé tevő
felújításokra és karbantartási munkákra, rendezni kell a kemping sorsát, és bővíteni kell a
szolgáltatásokat, vizsgálatot kell folyatni a minimális bővítés lehetőségére. Kapcsolatot kell teremteni
a városi rendezvények és a fürdő marketing tevékenysége között. Akár személyi változásokkal is el
kell érni, hogy a fürdőben dolgozók sajátjuknak tekintsék azt, tenni akarjanak a tisztaságért és a
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rendért. A fürdő vezetése legyen nyitott komplex rekreációs szolgáltatás kidolgozására és
megvalósítására.
A belterületi belvíz rendszer kiépítésének befejezését követően szükséges előkészíteni olyan
tanulmányterveket, mely alternatívákat kínál a külterületi területeken a belvíz elvezetésére és az
öntözési lehetőségekre, hogy megfelelő pályázati lehetőségek esetén legyenek megfelelő a pályázat
benyújtását megalapozó dokumentációk. A tanulmánytervek kidolgozása már megkezdődött, ezek
folytatásáról a ciklusban gondoskodni kell.
A települési közszolgáltatások biztosító intézményhálózat felülvizsgálata indokolttá és szükségessé
vált. A folyamat az elmúlt ciklusban részben elkezdődött, melyet fel kell gyorsítani. Biztosítani kell,
hogy a létrehozott intézmény a közművelődés közgyűjteményi turisztikai területen hatékony és
eredményes koordinációra legyen képes, járuljon hozzá a település önálló arculatának kialakításához.
A nem önkormányzati oktatási szolgáltatások területén erősíteni kell az ellenőrzéseket, különösen ott
ahol a feladat ellátása érdekében önkormányzati vagyont hasznosítanak, vagy jelentős anyagi
támogatást ad a képviselő-testület, a megfelelő szintű, esélyegyenlőséget biztosító szolgáltatás
érdekében. Tovább kell vizsgálni annak a lehetőségét, hogy hogyan növelhető az intézmények
bevétele, újabb szolgáltatások bevezetésével. Keresni kell azokat az átszervezési lehetőségeket,
melyekkel csökkenthetők a párhuzamos szolgáltatások, melyek adott esetben egymást gyengítik,
párhuzamos kiadásokat eredményeznek, pl. a művészetoktatás és az általános iskolai oktatás területén.
A települési egészségügy a jövőben számos kihívásnak kell, hogy megfeleljen, legfontosabb
feladatnak változatlanul azt tekinti, hogy biztosított legyen a szolgáltatás ellátásához a megfelelő
személyi háttér, és a kistérségi szerepkör biztosítása.
A település életében jelenleg is fontosak a különböző civil szervezetek, a közművelődés a sport a
kultúra a szabadidő kulturált eltöltése területén. Jelentős anyagi támogatást biztosítottak a képviselőtestületek fejlődésükhöz, melyet a jövőben is biztosítani kell, amennyiben hozzájárulnak új érték
megteremtéséhez, településük hagyományainak ápolásához, és nem a működésükhöz használják fel.
Mindezek érdekében át kell tekinteni a különböző alapokat, azok nagyságát, elosztásuk rendjét, és a
felhasználási célokat.
A mindennapi élethez szervesen hozzátartozik a közbiztonság, melyre az elmúlt ciklusban is sokat
áldoztak. Sajnos ennek eredménye nem mindig mutatkozott meg pozitívan. A közeljövőben nem lesz
rá lehetőség, hogy több pénzt fordítsanak erre, nem is biztos, hogy ez indokolt, de szükséges, hogy az
érintettek között az együttműködés eredményes és jobb legyen, mert így is jelentős eredmények
érhetők el.
Át kell tekinteni az önkormányzati vagyontárgyak hasznosítását, meg kell vizsgálni, hogy fenntartásuk
indokolt e, az elérhető legnagyobb eredményt hozzák-e, illetve milyen területen szükséges a vagyon
növelése. A kialakult szociális helyzetre is figyelemmel gondoskodni kell az önkormányzati bérlakás
állomány növeléséről.
A testületi munka szervezésével kapcsolatosan: a testület tagjainak életkora, fiatalabbá vált,
képzettségük jelentősen növekedett. Az elmúlt ciklusban is törekedett arra, hogy a bizottságok egy
feladat ellátásáért viseljenek önálló felelősséget. A fenti változások mindezt tovább erősítik, így az
SZMSZ felülvizsgálata során célszerűnek látja az átruházott hatáskörök számának növelését, másrészt
a párhuzamosan több bizottság által tárgyalandó előterjesztések számának csökkentését. Rövid időn
belül indokoltnak tartja a testületi munka informatikai támogatását erősíteni, ezáltal a papír alapú
elterjesztések számának drasztikus csökkentését. A testületi munka területén bekövetkező változások
alkalmasak lehetnek a belső erőforrások feltárására a hatékony és eredményes gazdálkodásra, az
ellenőrzések színvonalának emelésére.
Gazdálkodásuk kapcsán kifejtette, hogy a már elkezdett feladat alapú finanszírozás bevezetését
pontosítani kell, az egyes feladatok költségigényét tovább kell vizsgálni. A normatíva, valamint
önkormányzati támogatás felhasználásának eredményességét javítani kell. Az ellenőrzés
színvonalának javításával mindezen folyamatokat a képviselő-testület tagjai számára is átláthatóvá és
nyomon követhetővé kell tenni.
A társulás keretében a már kialakított közös feladat ellátást fenn kell tartani, amíg pótlólagos anyagi
eszközök bevonását teszi lehetővé, és keresni kell a további együttműködési lehetőségeket. A
kistérségen belül, illetve azok határain túl nyúló, attól független együttműködéseket változatlanul fenn
kell tartani, és más településekkel közös együttműködést kell kialakítani, tekintettel természetes
vonzáskörzeti szerepünkre. Át kell értékelni a kistérségi együttműködést, mely nem a kistérség váltást
jelenti, hanem az abban betöltött szerepünk újragondolását.
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Örömmel látja, hogy ismételten lehetőséget kaptak a kisebbségek önkormányzataik megalakítására.
Bízik benne, hogy közös együttműködéssel sikerül a cigány kisebbségi önkormányzat működési
problémáit megoldani. A kisebbségek szervesen hozzátartoznak településünk múltjához, jelenéhez és
jövőjéhez. Szerepüket, kölcsönös partneri együttműködés keretében erősíteni kell, az előttük álló
feladatok megoldásában sokat segíthetnek!
A testvérvárosokkal az együttműködést intenzívebbé és tervszerűbbé kell tenni, bár a források nem
lesznek gazdagabbak, viszont a pályázati lehetőségek kihasználása megteremti erre a lehetőséget. A
határon túli magyarság segítése ebben kiemelkedő szerepet kell, hogy kapjon, és új együttműködő
partnerek bevonásával színesebbé és gazdagabbá válhat. Célul kell kitűzni, hogy ténylegesen tettekkel
erősítsék anyaországhoz való tartozásuk tudatát, és a település lakosai minél szélesebben ismerhessék
meg életüket, mindennapjaikat. Testvérvárosi kapcsolataikban kisebbségi önkormányzataiknak is
nagyobb aktívabb szerepet kell betölteni.
A testület munkáját segítő hivatallal kapcsolatosan elmondta, hogy hosszú távon a közigazgatás
átszervezése negatívan érintheti a települést. Törekedni kell arra, hogy a helyben történő ügyintézés
minél szélesebb körben biztosított legyen, ehhez az informatikai és egyéb feltételek biztosítottak.
Javítani kell a minőségi munkavégzést, meg kell vizsgálni a minőségbiztosítási rendszer esetleges
bevezetésének előnyeit, hátrányait, a közigazgatás más területein a tapasztalatokat. Át kell tekinteni az
ügyfélfogadási rendszert, és annak differenciálásával segíteni kell, hogy munkaidőn kívül is biztosított
legyen az ügyintézés lehetősége, de csak ott ahol ez ténylegesen indokolt, és szükséges. Alkalmassá
kell válnia a hivatalnak a megváltozott testületi munka kiszolgálására, és a megszületett döntések
hatékonyabb és gyorsabb végrehajtására.
4. Napirendi pont
Alpolgármester (alpolgármesterek) megválasztása titkos szavazással; eskütétele, tájékoztatás az
alpolgármestert megillető tiszteletdíjról
Várfi András polgármester elmondta, hogy a polgármester munkáját az alpolgármester segíti, a
polgármester akadályoztatása esetén az alpolgármester helyettesíti. Egyeztetett a Képviselő-testület
tagjaival, javasolta, hogy 2 fő társadalmi megbízatású alpolgármester válasszanak. Az egyik fő nem a
Képviselő-testület tagjai közül kerül ki, a másik fő pedig a Képviselő-testület tagja.
A képviselő-testület 7 igen 5 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
384/2010. (X. 14.) Gye. Kt. Határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete figyelemmel Várfi András polgármester
indítványára a 7/1991. (IX.19.) önkormányzati rendelet 26. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében
eljárva 2 fő társadalmi megbízatású alpolgármestert választ.
Határidő: azonnal
Várfi András polgármester az alpolgármesterek számának meghatározását követően javaslatot tett a
személyekre: Toldi Balázs képviselőt és Fekécs Lászlót javasolta alpolgármestereknek. Az
alpolgármesterek megválasztásáról a Képviselő-testület titkos szavazással dönt. Az alpolgármester
jelölt érintett és a Képviselő-testületnek döntenie kell érintettségéről.
Toldi Balázs képviselő bejelentette személyes érintettségét az Ötv. 14. § (2) bekezdése alapján.
Várfi András polgármester javasolta a Képviselő-testületnek, hogy az ülés gördülékenységének
biztosítása érdekében az alpolgármester jelöltet ne zárják ki a döntéshozatalból.
A képviselő-testület 11 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

546

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
385/2010. (X. 14.) Gye. Kt. Határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Toldi Balázs képviselőt, alpolgármester jelöltet nem zárja ki
az alpolgármester választás döntéshozatalából.
Határidő: azonnal
Várfi András polgármester javasolta, hogy a szavazatszámláló bizottság tagjainak Béres Jánost,
Arnóczi Istvánt és Lehóczkiné Timár Irén képviselőket javasolta.
A képviselő-testület 11 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
386/2010. (X. 14.) Gye. Kt. Határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alpolgármester választás
lebonyolítására a szavazatszámláló bizottság tagjává megválasztja Béres János, Arnóczi István és
Lehóczkiné Timár Irén képviselőket.
Határidő: azonnal
Várfi András polgármester ismertette a szavazás menetét, miszerint minden képviselő egy
szavazólapot és egy borítékot kap. Érvényesen szavazni a jelölt neve melletti körben elhelyezett
egymást metsző vonallal lehet. A választás akkor eredményes, ha a jelölt megkapta az összes
képviselő több, mint felének érvényes szavazatát.
Megkérte a szavazatszámláló bizottságot, hogy az urnát zárják le, majd a képviselőknek a
szavazólapokat adják át.
A szavazás idejére a polgármester szünetet rendelt el.
A szavazólapok urnába helyezését követően a szavazatszámláló bizottság megkezdte a szavazatok
összeszámlálását.
Várfi András polgármester felkérte Lehóczkiné Timár Irént, hogy ismertesse a szavazás eredményét.
Lehóczkiné Timár Irén: a titkos szavazás eredményéről felvett jegyzőkönyv alapján a bizottság
megállapította, hogy a szavazóurna sértetlen. Jelen volt 12 fő, szavazott 12 fő, urnában talált
szavazólapok száma 12, hiányzó szavazólapok száma 0, érvényes szavazatok száma 12, érvénytelen
szavazatok száma 0. Az egyes jelöltekre leadott szavazatok száma Fekécs László 5 szavazatot kapott,
Toldi Balázs 11 szavazatot kapott. A választást eredményesnek minősítette.
/A titkos szavazás eredményét megállapító jegyzőkönyv a továbbiakban e jegyzőkönyv mellékletét
képezi. /
Várfi András polgármester megköszönte a szavazatszámláló bizottság munkáját, majd a titkos
szavazás eredményére figyelemmel kihirdette az alábbi határozatot
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
387/2010. (X. 14.) Gye. Kt. Határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990. évi LXV, tv, 34. § (1)
bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Gyomaendrőd Város Polgármesterének javaslatára a
képviselő-testület tagjai közül Toldi Balázs képviselőt társadalmi megbízatású alpolgármesternek
megválasztja.
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Az alpolgármester tiszteletdíja bruttó 71.400,-Ft azaz Hetvenegyezer-négyszáz forint, költségtérítés
összege 14.280,-Ft azaz Tizennégyezer-kettőszáznyolcvan forint figyelemmel az 5-1995. (III. 2. )
önkormányzati rendelet 2. §-ban foglaltakra.
Határidő: azonnal
Várfi András polgármester gratulált a megválasztott alpolgármesternek, munkájához sok sikert és jó
egészséget kívánt. Egyben felkérte, hogy e minőségében a képviselő-testület előtt tegye le az esküt.
Felkérte a jelenlévőket, hogy az eskütételhez szíveskedjenek felállni.
Az esküt előmondta Várfi András polgármester.
„Én, Toldi Balázs esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hű leszek, az Alkotmányt a
többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom; a tudomásomra jutott titkot megőrzöm,
alpolgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Gyomaendrőd fejlődésének előmozdítása és az
Alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen teljesítem.”
5. Napirendi pont
Polgármester illetményének, költségátalányának meghatározása
Várfi András polgármester bejelentette személyes érintettségét és kérte a döntéshozatalból való
kizárását, az ülésvezetést átadta Dr. Farkasinszky Erzsébet korelnöknek.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
388/2010. (X. 14.) Gye. Kt. Határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Várfi András polgármestert kizárja a
„Polgármester illetményének és költségátalányának meghatározása” tárgyú napirendi pont
döntéshozatalából.
Határidő: azonnal
Dr. Farkasinszky Erzsébet korelnöke elmondta, hogy a polgármester illetményének és
költségátalányának meghatározásával kapcsolatosan írásos anyag került kiosztásra. Kérdés, észrevétel
hiányában kérte, hogy szavazzanak a döntési javaslatról.
A képviselő-testület 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
389/2010. (X. 14.) Gye. Kt. Határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Várfi András főállású polgármester
illetményét, megválasztásának napjától – 2010. október 3. – az 1994. évi LXIV. Tv. 3. §-ban
biztosított hatáskörében eljárva, figyelemmel a 8/2010. (II. 15. ) önkormányzati rendelet 13. § (2)
bekezdésére bruttó 502.450,-Ft/hó azaz ötszázkettőezer-négyszázötven forint/hó összegben állapítja
meg, mely a köztisztviselői illetményalap 13 szorosa.
A megválasztott főállású polgármester részére Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az 1994. évi
LXIV. Tv. 18. § (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel, megválasztásának napjától – 2010.
október 3. – a polgármesteri illetmény 25%-ának megfelelő költségátalányt állapít meg, melynek
összege 125.600,-Ft/hó azaz egyszázhuszonötezer-hatszáz forint/hó.
A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az illetmény számfejtéssel kapcsolatos további
intézkedéseket tegye meg.
Határidő: azonnal
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Dr. Farkasinszky Erzsébet korelnök az ülés további vezetését átadta Várfi András polgármesternek.
6. Napirendi pont
Bizottság megválasztása
Várfi András polgármester elmondta, hogy a tárgyban írásos előterjesztést került kiosztásra. A
bizottságokat a Képviselő-testület hozza létre, ezt követően a bizottsági tagokról fognak külön dönteni.
Javasolta, hogy 3 állandó bizottságot hozzon létre a Képviselő-testület az Ügyrendi, Oktatási,
Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságot, a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző
és Közbeszerzési Bizottságot, és a Városfenntartó Környezetvédelmi, és Mezőgazdasági Bizottságot.
Kérdés, észrevétel hiányában kérte, hogy szavazzanak a javaslatról.
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal 1 tartózkodással megalkotta.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
28/2010. (X. 22.) önkormányzati rendelete
a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
7/1991. (IX. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés e) pontjában kapott
felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. (a továbbiakban: Ötv.) 1. §
(61) bekezdésében a) pontjában foglalt hatáskörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§ A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1991. (IX. 19.)
önkormányzati rendelet 24. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.
"24. § (1) A Képviselő-testület:
a) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság,
b) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
c) Városfenntartó Környezetvédelmi, és Mezőgazdasági Bizottság megnevezéssel állandó
bizottságokat alakít."
Záró rendelkezések
2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a 22/2006. (X. 24.) KT rendelet.
Gyomaendrőd, 2010. október
Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

E rendelet 2010. október 22. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2010. október 22.
Dr. Csorba Csaba
jegyző
Várfi András polgármester elmondta, hogy tartanak az egyeztetések a Képviselő-testület tagjaival,
jelenleg az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság tagjaira kívánt
javaslatot tenni. A bizottság 4 képviselőből és 3 nem képviselő tagból áll, most a 4 képviselőre tesz
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javaslatot: Lehóczkiné Timár Irén képviselőt a bizottság elnökének. Bizottság tagjainak. Dr. Busai
György, Iványi Lajosné és Dr. Farkasinszky Erzsébet képviselőket.
Megkérdezte a jelölteket hozzájárulnak e, hogy a döntéshozatal nyílt ülés keretében történjen.
Az érintettek valamennyien hozzájárulásukat adták.
Az érintettek bejelentették személyes érintettségüket és kérték kizárásukat a döntéshozatalból.
Várfi András polgármester javasolta, hogy az érintett képviselőket ne zárják ki a döntéshozatalból.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal, 4 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
390/2010. (X. 14.) Gye. Kt. Határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Lehóczkiné Timár Irén, Dr. Busai György, Iványi Lajosné és
Dr. Farkasinszky Erzsébet képviselőket nem zárja ki az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság tagjainak megválasztása tárgyú napirendi pont döntéshozatalából.
Határidő: azonnal
Várfi András polgármester kérte a Képviselő-testületet, hogy szavazzanak Lehóczkiné Timár Irén
képviselő bizottság elnökének, Dr. Busai György, Iványi Lajosné és Dr. Farkasinszky Erzsébet
képviselők bizottsági tagnak történő megválasztásáról.
A képviselő-testület az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
elnökére tett javaslatot 10 igen szavazattal, 2 tartózkodással támogatta és az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
391/2010. (X. 14.) Gye. Kt. Határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete, az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi
és Esélyegyenlőségi Bizottság elnökének Lehóczkiné Timár Irén képviselőt választja meg.
Határidő: azonnal
A képviselő-testület az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
tagjára tett javaslatot 6 igen szavazattal, 6 tartózkodással minősített többség hiányában nem támogatta,
az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
392/2010. (X. 14.) Gye. Kt. Határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 6 tartózkodással minősített
többség hiányában, az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
tagjának Dr. Busai György képviselőt nem választotta meg.
Határidő: azonnal
A képviselő-testület az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
tagjára tett javaslatot 8 igen szavazattal, 4 tartózkodással támogatta és az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
393/2010. (X. 14.) Gye. Kt. Határozata
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Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete, az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi
és Esélyegyenlőségi Bizottság tagjának Iványi Lajosné képviselőt választja meg.
Határidő: azonnal
A képviselő-testület az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
elnökére tett javaslatot 10 igen szavazattal, 2 tartózkodással támogatta és az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
394/2010. (X. 14.) Gye. Kt. Határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete, az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi
és Esélyegyenlőségi Bizottság tagjának Dr. Farkasinszky Erzsébet képviselőt választja meg.
Határidő: azonnal
Várfi András polgármester elmondta, hogy a Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság 3 fővel kezdheti meg a munkáját.
Dr. Csorba Csaba jegyző hozzászólásában elmondta, hogy az SZMSZ szerint a bizottság tagjainak
létszáma minimum 5 fő, tehát ennek megfelelően ki kell egészíteni a következő Képviselő-testületi
ülésen a bizottságot. Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság 3
fővel megkezdheti munkáját a vagyonnyilatkozatok tekintetében, mivel a Képviselő-testület tagjainak
vagyonnyilatkozatot kell tenniük és szükséges erre létrehozni egy bizottságot, ami megvizsgálja a
beterjesztett vagyonnyilatkozatokat és ennek eljárásáról megteszi az intézkedést.
A képviselő-testület 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
395/2010. (X. 14.) Gye. Kt. Határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a 7/1991 (IX. 19. ) KT
számú rendelet 24. § (2) bekezdése értelmében az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság 3 fővel – Lehóczkiné Timár Irén, Iványi Lajosné, Dr. Farkasinszky
Erzsébet – működőképes, ezért megkezdheti a munkát.
Határidő: azonnal
7. Napirendi pont
Vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségről szóló tájékoztató
Várfi András polgármester elmondta, hogy a megválasztott képviselőknek 30 napon belül
vagyonnyilatkozatot kell tenniük. Kérte, hogy a tájékoztató tudomásul vételéről szavazzon a
képviselő-testület.
A képviselő-testület egyhangúlag 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
396/2010. (X. 14.) Gye. Kt. Határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a vagyonnyilatkozat tételi
kötelezettségről szóló tájékoztatót, mely szerint a megválasztott képviselőknek 30 napon belül
vagyonnyilatkozatot kell tenniük
Határidő: azonnal

551

8. Napirendi pont
Megbízás adása a Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálatára
Várfi András polgármester elmondta, hogy a Képviselő-testületnek a megválasztásától számítva fél
éven belül átfogó módon felül kell vizsgálni a Szervezeti és Működési Szabályzatot. Az általános
felülvizsgálatot az alakuló ülésen elfogadott döntésekre figyelemmel kell végezni, alpolgármesterek
száma, bizottságok számának, nevének, létszámának megállapítása. Indítványozta, hogy az Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság kezdje el a munkát az SZMSZ
felülvizsgálatáról.
A képviselő-testület 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
397/2010. (X. 14.) Gye. Kt. Határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a Szervezeti és Működési
Szabályzat felülvizsgálatáról szóló tájékoztatót, mely szerint az SZMSZ felülvizsgálatát a Képviselőtestület megválasztásától számított fél éven belül – átfogó módon – kell felülvizsgálni.
A Képviselő testület megbízza az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottságot az SZMSZ általános felülvizsgálatának elvégzésével.
Határidő: 2011. január 31.
9. Napirendi pont
Az önkormányzat
meghatározása

gazdasági

programjának

összeállításával

kapcsolatos

feladatok

Várfi András polgármester elmondta, hogy a gazdasági programot fél éven belül el kell készíteni.
Kérte, hogy szavazzanak a tájékoztató elfogadásáról.
A képviselő-testület egyhangúlag 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
398/2010. (X. 14.) Gye. Kt. Határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi az önkormányzat gazdasági
programjának összeállításáról szóló tájékoztatót.
Határidő: azonnal
További bejelentés, hozzászólás nem volt, Várfi András polgármester megköszönte a jelenlétet és a
nyilvános ülést bezárta.
K. m. f.
Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

Iványi Lajosné
hitelesítő

Márjalaki József
hitelesítő
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