GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
5500 GYOMAENDRŐD, SELYEM ÚT 124.
23/2014.

JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2014. október 23.-i alakuló üléséről az Új Városháza üléstermében.
Megjelent
képviselők:

Toldi Balázs polgármester, Ágostonné Farkas Mária, Betkó József, Béres
János, Farkas Zoltánné, Fülöp István, Gózan Sándor, Hornok Ernő,
Lehóczkiné Timár Irén, Nagyné Perjési Anikó, Poharelec László, Várfi
András képviselők,
Dr. Csorba Csaba jegyző, Megyeri László aljegyző

Meghívottak:

Szilágyiné Bácsi Gabriella, Keresztesné Jáksó Éva, Pardi László, Enyedi
László osztályvezetők valamennyi napirendhez
Dr. Szendrei Éva a Helyi Választási Bizottság elnöke,
Dr. Timár Andrea a Gyomaendrődi Járási Hivatal hivatalvezető helyettese, Paraizs Tamás rendőrőrsparancsnok, Petényi Szilárdné Hunya Község polgármestere,
Intézmények vezetői, sajtó képviselői, képviselők hozzátartozói és érdeklődő állampolgárok

Jegyzőkönyv
vezető:

Jakucs Mária

Ülés időtartama: 14:00-14:41
Himnusz
Toldi Balázs polgármester köszöntötte az újonnan megválasztott képviselő-testület mai nap
14 órára összehívott alakuló ülésén megjelenteket. Köszöntötte a képviselő-testület tagjait,
külön köszöntötte Petényi Szilárdné Hunya község polgármesterét, Dr. Timár Andreát a Járási
Hivatal hivatalvezető helyettesét, Paraizs Tamás őrsparancsnok urat, Dr. Szendrei Évát a Helyi
Választási Bizottság elnökét. Köszöntötte a nemzetiségi önkormányzati választáson megválasztott nemzetiségi képviselőket.
Ismertette, hogy az alakuló ülést a választásokat követő 15 napon belül a megválasztott polgármester hívja össze és vezeti az ülést.
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Megállapított, hogy az alakuló ülés határozatképes, a 12 fős testület teljes létszámmal jelen
van.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolta Nagyné Perjési Anikó és Betkó József képviselőket kijelölni.
A javaslatot a képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal támogatta, és az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
478/2014. (X. 23.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete jegyzőkönyv hitelesítőknek kijelöli
Nagyné Perjési Anikó és Betkó József képviselőket.
Határidő: azonnal
A következőkben az ülés napirendjére tett javaslatot. A kiküldött meghívóhoz képest annyiban javasolta módosítani, hogy a 13. napirendként szerepeltetett Döntés a leköszönő polgármester ki nem adott szabadságának megváltásáról tárgyú előterjesztést vegyék le az ülés
napirendjéről.
Megkérdezte, van-e más javaslat a napirendet illetően.
Hozzászólás nem volt, felkérte a képviselőket az általa javasoltak figyelembe vételével döntsenek a napirendről.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal egyetértett a javaslattal és az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
479/2014. (X. 23.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak
szerint határozza meg:
1. Helyi Választási Bizottság elnökének beszámolója a 2014. október
12. napján megtartott önkormányzat képviselők és polgármester választás eredményéről, a megbízólevelek átadása
2. Képviselő-testület eskütétele
3. Polgármester eskütétele
4. Polgármester programjának ismertetése
5. Alpolgármester megválasztása és az alpolgármester eskütétele
6. A polgármester illetményének megállapítása
7. Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása
8. Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság elnökének és tagjainak megválasztása
9. Tájékoztató a képviselői tisztséggel kapcsolatos összeférhetetlenségi, méltatlansági esetekről és a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségről
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10. Megbízás adása a Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálatára
11. Tájékoztatás a leköszönő polgármester végkielégítéséről
12. Tájékoztatás a polgármesteri munkakör átadásáról
Határidő: azonnal
Ezt követően a Polgármester felolvasta Dr. Timár Gyöngyi Terézia a Kereszténydemokrata
Néppárt kompenzációs listáján mandátumot szerzett önkormányzati képviselő képviselői
megbízásának lemondásáról szóló Képviselő-testületnek címzett bejelentését.
/A levél a továbbiakban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
1. Napirendi pont
Helyi Választási Bizottság elnökének beszámolója a 2014. október 12. napján megtartott önkormányzati képviselők és polgármester választás eredményéről, megbízólevelek átadása
Toldi Balázs elnök felkérte Dr. Szendrei Éva bizottság elnököt beszámolójának megtartására.
Dr. Szendrei Éva bizottság elnök: Az Alaptörvény rendelkezéseinek megfelelően az országgyűlési általános választások évének októberében került sor az önkormányzati képviselők és
polgármesterek valamint a kisebbségi önkormányzatok általános választására.
A nemzetiségi önkormányzatok új választási szabályainak megfelelően Gyomaendrődön a
Roma és a Német nemzetiség esetében kerülhetett sor a települési nemzetiségi önkormányzatok választásra, mert a 2010. évi népszámlálás alapján ezen két nemzetiséghez tartozók
száma érte el a 25 főt városunkban. A Nemzeti Választási Bizottság a két nemzetiség esetében kiírt választáson a központi névjegyzékben szereplő nemzetiségi választójogosultak számára figyelemmel a Roma Nemzetiségi Települési Önkormányzati képviselők számát 4 főben,
míg a Német képviselők számát 3 főben határozta meg.
A települési önkormányzati választás során az önkormányzati választójogi törvény alapján,
Gyomaendrődön a polgármesteri tisztség elnyerése mellett 8 egyéni választókerületi és 3
kompenzációs listás képviselői mandátum megszerzésére nyílt lehetőség a korábban kialakított egyéni választókerületekben.
Július 23-án a Magyar Köztársaság Elnöke 270/2014. (VII. 23.) KE határozatával 2014. október
12-ére (vasárnap) tűzte ki a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi általános választását. Az illetékes miniszter a köztársasági elnöki határozatnak ismeretében megállapította a választási eljárás határidőit és határnapjait, valamint a részletes eljárási szabályokat.
A Helyi Választási Iroda hirdetményben tájékoztatta a pártokat, jelölő szervezeteket és az
érintett lakosságot az önkormányzati választás kitűzéséről. Augusztus 20-át követően valamennyi választójogosult megkapta a választási értesítőt.
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 3 polgármester jelöltet, 56
egyéni választókerületi képviselő jelöltet és 12 nemzetiségi képviselő jelöltet vett nyilvántartásba, továbbá 6 jelölő szervezet szerzett jogot kompenzációs lista állítására.
A kampány időszakban a jelölő szervezetek és jelöltek az Alaptörvény és a választásra vonatkozó törvényeket betartva jártak el így nem került sor olyan kifogásra, amelyben a HVB-nek
döntést kellett volna hoznia.
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Október 12-ére 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 tájékoztató rendszernek köszönhetően a polgármester választás végeredményéről már 21 óra 37 perckor értesülhettek a
Városházán megjelent érdeklődők. Az utolsó egyéni választókerületi képviselő választási
adatlap berögzítése is megtörtént 21 óra 39 perckor, így a gyomaendrődi voksolási eredmények ismertté váltak a helyi közvélemény előtt.
A településen a 11.662 választójogosultnak a 44,3%-a (5168 fő) járult az urnákhoz és 5069
érvényes szavazattal (98,2%) megválasztotta a következő öt évre a polgármestert és az egyéni
választókerületi képviselőket.
Gyomaendrőd polgármesterének 2.467 szavazattal (48,67%) Toldi Balázst a Körösök Vidékéért Egyesület jelöltjét választották meg.
Az 1. egyéni választókerületben Gózan Sándor Körösök Vidékéért Egyesület, a 2. egyéni választókerületben, Nagyné Perjési Anikó Körösök Vidékéért Egyesület, a 3. egyéni választókerületben Ágostonné Farkas Mária KDNP, a 4. egyéni választókerületben Béres János Körösök
Vidékéért Egyesület, az 5. egyéni választókerületben Hornok Ernő Attila FIDESZ, a 6. egyéni
választókerületben Farkas Zoltán Illésné KDNP, a 7. egyéni választókerületben Poharelec László András Körösök Vidékéért Egyesület, a 8. egyéni választókerületben Betkó József Imre FIDESZ jelölteket választották meg.
A jelöltekre leadott, de mandátumot nem eredményező szavazatok alapján a FIDESZ kompenzációs listáján 804 töredékszavazat (1 mandátum), a KDNP kompenzációs listáján 630
töredékszavazat (1 mandátum), az MSZP kompenzációs listáján 555 töredékszavazat (1 mandátum) míg az Körösök Vidékéért Egyesület kompenzációs listáján 490 töredékszavazat (0
mandátum), a JOBBIK kompenzációs listáján 364 töredékszavazat (0 mandátum) és a DK
kompenzációs listáján 261 töredékszavazat (0 mandátum) keletkezett.
Kompenzációs listáról Fülöp István Béla MSZP, Dr. Tímár Gyöngyi Terézia KDNP és Várfi András FIDESZ listás jelöltek 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 három napos határidőn belül az 5. és 7. egyéni választókerületben élt fellebbezési jogával a szavazáson második helyezést elért jelölt a szoros
választási eredmény miatt. Az 5. egyéni választókerületben 5, míg a 7. egyéni választókerületben csupán 1 szavazaton múlt a mandátum sorsa.
A Területi Választási Bizottság október 16-án mindkét kérelmet érdemi vizsgálat nélkül viszszautasította a fellebbezésekben lévő kellő indokok, tények és adatok hiánya miatt. Mivel a
vesztesek belenyugodtak a másod fokú döntésbe, így október 19-én 16 óra után a
gyomaendrődi választási eredmények jogerőssé váltak.
A választás jogerősség válását követően Dr. Timár Gyöngyi KDNP kompenzációs listájáról
mandátumot szerzett képviselő 2014. október 20-án, a Képviselő-testülethez intézett írásbeli
nyilatkozatával lemondott képviselői megbízatásáról. A jelölő szervezet 2014. október 22-én
benyújtott nyilatkozatában bejelentette, hogy a megüresedett képviselői helyre a KDNP
kompenzációs listájáról Lehóczkiné Timár Irén Mária jelölt lép be. A HVB a bejelentést tudomásul vette.
A Helyi Választási Bizottság nevében gratulálok a megválasztott polgármesternek, a települési
önkormányzati és települési nemzetiségi önkormányzati képviselőknek.
Megköszönöm a választási bizottságoknak, a választási irodának és mindazoknak a munkáját,
akik közreműködtek az idei önkormányzati választás szakszerű és törvényes lebonyolításában.

1129

A Helyi Választási Bizottság elnöke átnyújtotta a megbízólevelet Toldi Balázs polgármester úrnak, és a megválasztott települési képviselőknek.

2. Napirendi pont
Képviselő-testület eskütétele
Toldi Balázs polgármester megköszönte a Helyi Választási Bizottság és a Szavazatszámláló
Bizottságok munkáját, majd felkérte a Képviselő-testület tagjait, és a jelenlévőket, hogy az
eskütételhez szíveskedjenek felállni.
Felkérte Dr. Szendrei Évát a HVB elnökét az eskü szövegének előmondására.
A Képviselő-testület tagjai az alábbi esküt tették:
„Én, …………….. becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak
Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; a képviselői
tisztségemből eredő feladataimat Gyomaendrőd fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.
(Az eskütevő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!”

3. Napirendi pont
Polgármester eskütétele
Toldi Balázs polgármester felkérte a jelenlévőket, hogy az eskü letételéhez szíveskedjenek
felállni.
Az eskü szövegét előmondta Dr. Szendrei Éva a HVB elnöke.
„Én, Toldi Balázs becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak
Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; a polgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Gyomaendrőd fejlődésének előmozdítása érdekében
lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.
(Az eskütevő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!”
Az eskü letételét követően a Polgármester és a képviselők aláírták esküokmányukat.

4. Napirendi pont
Polgármester programjának ismertetése
Toldi Balázs polgármester ismertette polgármesteri programját:
Tisztelt képviselő társak, tisztelt jegyző úr, tisztelt vendégek!
2014. október 12-én lezárult egy korszak és a választók akaratából egy új indul. Hiszem, hogy
a választók, akik szavazatukkal engem választottak polgármesternek, voksukkal a pártatlanságra, függetlenségre, megfontolt, de nem visszafogott, a város érdekeit szem előtt tartó,
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konszenzuson alapuló városvezetés mellett döntöttek. Munkát, tiszteletet és tisztességet várnak el tőlem és a testülettől. Legfontosabb feladatnak tartom, hogy az elkövetkező években
meg tudjunk felelni ennek az elvárásnak és méltóak legyünk a választók bizalmára. Ennek a
bizalomnak köszönhetően nem csak tisztséget, hanem felelősséget is kaptunk. Felelősséget,
hogy az eskü szövege szerint a település érdekeiért dolgozzunk. Ez a felelősség igen nagy
teher, de úgy vélem, hogy időt nem kímélve és becsületes munkával, el fogjuk bírni ezt a
súlyt. Sőt! Széchényi István szavaival élve: „Azokból a kövekből, melyek utunkba gördülnek, egy
kis ügyességgel lépcsőt építhetünk”. Ehhez a célhoz az egységes vezetés elengedhetetlen. Szeretném, ha példát mutatnánk abban, hogyan lehet a párt- és egyéni törekvést félretenni a
város érdekében. Higgyék el, hogy ha arról leszünk híresek, hogy hogyan tudunk dolgozni, és
nem arról, hogy hogyan nem, akkor ez meghozza a gyümölcsét. Ha a testületet elismerés és
bizalom veszi körül, akkor biztos vagyok benne, hogy a jó ötletek megvalósíthatóak lesznek
és megkapjuk hozzá a megfelelő támogatást. Ehhez pedig munkát és aktív részvételt kérek
minden képviselőtől. Senkinek sincs megtiltva hogy ötletei, elképzelései legyenek. Reményeim szerint az elkövetkező öt év a munkáról, a kemény munkáról fog szólni. Ha előbbre akarunk jutni, ahhoz szükség van mindenkire. Össze kell dolgoznunk mindenkivel, aki hajlandó a
településért tevékenykedni; tenni. Amennyiben sikerül ezt a légkört kialakítanunk, akkor meg
tudjuk valósítani a következő célkitűzéseinket:
~
az oktatási, egészségügyi és kulturális intézmények korszerűsítése az
energiatudatosság jegyében
~
Közétkeztetési rendszerünket meg kell újítanunk
~
színes kulturális rendezvények megvalósítása
~
partneri viszony kialakítása a civil egyesületekkel új közösségi terekben
~
a könyvtárak és kulturális intézmények elérhetőbbé tétele
~
aktív, együttműködő partnerség megteremtése a turizmus fejlesztésében
~
új, szakirányú turisztikai attrakciók realizálása
~
újabb és újabb beruházások végrehajtása, melyek rangot adnak a településnek a
régióban, sőt az egész országban
~
a megtérülő beruházások szem előtt tartása
~
a vállalkozói szemlélet segítségül hívása a munkahely teremtés elősegítésében
~
újragondolt önkormányzati gazdasági társasági struktúra kidolgozása/kialakítása
~
a zöldenergia, a szelektív hulladékgyűjtés, a környezettudatosság szem előtt tartása
~
Infrastrukturális hálózatunk tovább fejlesztése
~
A közösségi közlekedés fejleszteni kell
~
A történelmi településrészek, településközpontok megújítása
~
Nagylapos, Öregszőlő fejlesztése
~
a közfoglalkoztatás megtartása, színesítése
A fentiek olyan elképzelések, melyeknek igazodniuk kell a képviselő-testület következő, öt
évre vonatkozó gazdasági tervéhez. A gazdasági program az önkormányzat részére helyi
szinten meghatározza mindazon célkitűzéseket, feladatokat, amelyek a költségvetési lehetőségekkel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti, gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével az önkormányzat által nyújtandó kötelező és önként vállalt feladatok biztosítását,
fejlesztését szolgálják.

5. Napirendi pont
Alpolgármester megválasztása és az alpolgármester eskütétele

1131

Toldi Balázs polgármester tájékoztatásul elmondta, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 74. § (1) bekezdése értelmében a képviselő-testület a
polgármester javaslatára, titkos szavazással minősített többséggel a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére az önkormányzatunk szervezeti és működési szabályzata értelmében egy alpolgármestert választ. Az alpolgármesteri tisztséget társadalmi megbízatásban kell ellátni.
Az alpolgármester megválasztása nyílt ülés keretében titkos szavazással az SZMSZ rendelkezéseinek megfelelően szavazógéppel történik.
A következő öt éves önkormányzati ciklusra alpolgármesternek javasolta Lehóczkiné Timár
Irént megválasztani.
Az érintett írásban jelezte, hogy a választás idejére nem kéri a zárt ülés tartását.
Lehóczkiné Timár Irén személyes érintettsége miatt kérte a döntéshozatalból történő kizárását.
Toldi Balázs polgármester kérte a képviselőket döntsenek az alpolgármester jelölt kizárásról.
Felhívta a figyelmet, hogy a kizáráshoz minősített többségű szavazatra van szükség.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
480/2014. (X. 23.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Lehóczkiné Timár Irén alpolgármester jelöltet kizárja az alpolgármester választás döntéshozatalából.
Határidő: azonnal

Toldi Balázs alpolgármester felkérte a képviselőket, hogy szavazzanak az alpolgármester
személyéről, titkos szavazással, szavazógéppel.
A titkos szavazás eredménye: 11 igen szavazat. /Lehóczkiné Timár Irén képviselő nem szavazott./
A polgármester a szavazás eredményére figyelemmel kihirdette az alábbi határozatot:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
481/2014. (X. 23.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 74. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Gyomaendrőd Város Polgármesterének
javaslatára a képviselő-testület tagjai közül Lehóczkiné Timár Irén képviselőt
társadalmi megbízatású alpolgármesternek megválasztja.
Határidő: azonnal
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Toldi Balázs 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 eskü szövegét előmondta Toldi Balázs alpolgármester.
„Én, Lehóczkiné Timár Irén becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz
és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom;
alpolgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Gyomaendrőd fejlődésének előmozdítása
érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.
(Az eskütevő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!”

6. Napirendi pont
A polgármester illetményének megállapítása
Toldi Balázs polgármester felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzőt a napirendi pont ismertetésére.
Dr. Csorba Csaba jegyző elmondta, a főállású polgármester illetményét az Mötv. 71. §(4)
bekezdése határozza meg. A számításnak megfelelően Toldi Balázs alpolgármester illetménye
bruttó 523.510 Ft/hó összegben állapítható meg. A jogszabály a költségtérítés mértékét az
illetmény 15 %-ban határozza meg, amely összegszerűen bruttó 78.530 Ft/hó.
Kérte a képviselőket, hogy a döntési javaslatban leírtak szerint állapítsák meg a polgármester
illetményét. Felhívta a figyelmet, hogy a döntés meghozatalához minősített többségű szavazatra van szükség.
Toldi Balázs polgármester bejelentette személyes érintettségét, kérte a döntéshozatalból
történő kizárását.
Felkérte a képviselőket döntsenek a kizárásáról, felhívta a figyelmet, hogy a döntés meghozatalához minősített többségű szavazatra van szükség.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
482/2014. (X. 23.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Toldi Balázs
polgármestert kizárja a Polgármester illetményének megállapítása tárgyú
napirendi pont döntéshozatalából.
Határidő: azonnal

A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal / Toldi Balázs polgármester nem szavazott
/ az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
483/2014. (X. 23.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Mötv. 71.§ban foglaltakra figyelemmel Toldi Balázs főállású polgármester illetményét,
megválasztásának napjától bruttó 523.510 Ft/hó, azaz Ötszázhuszonháromezer-ötszáztíz Ft/hó összegben állapítja meg. A polgármestert megillető
költségtérítés mértéke bruttó 78.530 Ft/hó, azaz Hetvennyolcezerötszázharminc Ft/hó.
Határidő: azonnal

7. Napirendi pont
Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása
Dr. Csorba Csaba jegyző az alábbiakban ismertette az előterjesztést.
A társadalmi megbízatású alpolgármester illetményét az Mötv. 80 § (2) bekezdése határozza
meg. Javadalmazása a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíjának 70-90 %-ban
határozható meg.
A társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja 261.755 Ft, ennek 70 %-a 183.230 Ft, míg
a 90 %-a 235.580 Ft. A lefolytatott egyeztetések alapján az alpolgármester tiszteletdíját a 70
%-nak megfelelő összegben 183.230 Ft/hó javasolnák megállapítani. A költségtérítésének
mértékét pedig a tiszteletdíj mértékének 15 %-ában, 27.485 Ft/hó összegben.
Kérte a képviselőket a döntési javaslat elfogadására. A javaslatról a képviselő-testület minősített többséggel dönt.
Lehóczkiné Tímár Irén kérte kizárását a döntéshozatalból.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
484/2014. (X. 23.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Lehóczkiné
Tímár Irén alpolgármester asszonyt kizárja az Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása tárgyú napirendi pont döntéshozatalából.
Határidő: azonnal

A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal / Lehóczkiné Tímár Irén alpolgármester
nem szavazott / az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
485/2014. (X. 23.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Mötv. 71.§ban foglaltakra figyelemmel Lehóczkiné Tímár Irén alpolgármester asszony
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tiszteletdíját, megválasztásának napjától bruttó 183.230 Ft/hó Ft/hó, azaz
száznyolcvanháromezer-kettőszázharminc Ft/hó összegben állapítja meg. A
polgármestert megillető költségtérítés mértéke bruttó 27.485 Ft/hó, azaz
Huszonhétezer-négyszáznyolcvanöt Ft/hó.
Határidő: azonnal

8. Napirendi pont
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi bizottság elnökének és tagjainak megválasztása
Toldi Balázs polgármester javaslatot tett a bizottság elnökének és tagjainak személyére. Elnöknek Ágostonné Farkas Mária képviselő asszonyt javasolta, tagoknak Várfi András,
Poharelec László és Farkas Zoltánné képviselőket. A jelöltek jelezték az ülés előtt, hogy szeretnék, ha kizárnák őket e napirendi pont megszavazásából, de Polgármester Úr kéri, hogy ne
zárják ki őket.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
486/2014. (X. 23.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem zárja ki érintettség miatt Ágostonné Farkas Mária, Várfi András, Poharelec László, Farkas Zoltánné képviselőket az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi bizottság elnökének és tagjainak megválasztása tárgyú napirendi pont döntéshozatalából.
Határidő: azonnal

Toldi Balázs polgármester egyenként szavaztatta meg a bizottság elnökének valamint tagjainak személyét.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot
hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
487/2014. (X. 23.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi bizottság elnökének megválasztja
Ágostonné Farkas Mária képviselő asszonyt.
Határidő: azonnal
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A képviselő-testület egyhangú, 11igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot
hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
488/2014. (X. 23.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi bizottság tagjának megválasztja Várfi
András képviselőt.
Határidő: azonnal

A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot
hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
489/2014. (X. 23.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi bizottság tagjának megválasztja
Poharelec László képviselőt.
Határidő: azonnal

A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot
hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
490/2014. (X. 23.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi bizottság tagjának megválasztja Farkas Zoltánné képviselő asszonyt.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester gratulált a bizottság elnök asszonyának és a bizottság tagjainak.

9. Napirendi pont
Tájékoztató a képviselői tisztséggel kapcsolatos összeférhetetlenségi, méltatlansági
esetekről és a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségről
Dr. Csorba Csaba jegyző az alábbiakban ismertette az előterjesztést:
A Mötv meghatározza, hogy mely esetek nem egyeztethetők össze az önkormányzati képviselőséggel. A jogszabály felsorolja ezeket az okokat, melyek részben az összeférhetetlenségi,
részben a méltatlansági körbe sorolhatók fel.
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Az erről szóló tájékoztatót megkapták a képviselők, és ebben a tájékoztatóban szerepelt vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségük. Két dologra hívja fel a képviselők figyelmét, mely a
később megválasztani kívánt nem képviselő bizottsági tagokra is vonatkozik. A méltatlansági
okok között szerepel a köztartozásmentes nyilvántartásba történő felvétel, erre a képviselőnek 30 nap áll a rendelkezésére. Másik lényeges nyilatkozattételi kötelezettség a képviselők
vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség, ezt is a megválasztást követő 30 napon belül kell az
erre rendszeresített nyomtatványon megtenni. A vagyonnyilatkozatokat az ÜOKKEB elnöke
tartja nyilván, kezeli és természetesen a bizottság tekinti át. Ezek tekintetében kíván jó munkát és kéri a tájékoztatója elfogadását.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
491/2014. (X. 23.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Dr. Csorba
Csaba jegyző tájékoztatóját a képviselői tisztséggel kapcsolatos összeférhetetlenségi, méltatlansági esetekről és a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségről
Határidő: azonnal

10. Napirendi pont
Megbízás adása a Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálatára
Dr. Csorba Csaba jegyző elmondta, hogy a jogszabály kötelezővé teszi az önkormányzati
választásokat követően, hogy felülvizsgálja a Képviselő testület az amúgy viszonylag új 2013ban készített Szervezeti és Működési Szabályzatát. A felülvizsgálatot alapvetően az ügyrendi
bizottság fogja össze és természetesen ebben a hivatal közreműködik.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
492/2014. (X. 23.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálatáról szóló tájékoztatót, mely szerint az Mötv. 43. § (3) bekezdése értelmében a képviselő-testület az alakuló vagy az azt követő ülésen e törvény szabályai
szerint megalkotja vagy felülvizsgálja szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletét.
A Képviselő testület megbízza az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságot az SZMSZ általános felülvizsgálatának elvégzésével.
Határidő: 2014. november 30.

11. Napirendi pont
Tájékoztatás a leköszönő polgármester végkielégítéséről
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Dr. Csorba Csaba jegyző elmondta, hogy a hatályos jogszabályok kötelezővé teszik a leköszönő polgármesternek a végkielégítés biztosítását ez tkp 3 havi illetmény. Az előterjesztésben erről tájékoztatja a Képviselő-testületet.
Várfi András kéri kizárását érintettség miatt.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
493/2014. (X. 23.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kizárja Várfi András
képviselőt a Tájékoztatás a leköszönő polgármester végkielégítéséről témájú napirendi pont döntéshozatalából.
Határidő: azonnal

A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
494/2014. (X. 23.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Dr. Csorba
Csaba jegyző tájékoztatóját a leköszönő polgármester végkielégítéséről és azt a határozati javaslat szerint elfogadja.
Határidő: azonnal

12. Napirendi pont
Tájékoztatás a polgármesteri munkakör átadásáról
Dr. Csorba Csaba jegyző elmondta, hogy a 26/2000 BM rendelet teszi kötelezővé, hogy a
pm-i választásokat követően amennyiben nem a korábbi polgármester tölti be ezt a tisztséget, feladatait, tisztségeit át kell adni a megválasztott polgármesternek. Erre 8 nap áll rendelkezésre, ezen az átadás átvételen nem csak az érintett felek és a jegyző vesz részt, hanem a
kormányhivatal képviselői is. Ez az átadás- átvétel megtörtént rendben, az átadásról készült
jegyzőkönyv az előterjesztés mellékletét képezi. Ebből láthatják, hogy milyen anyagi kondíciókkal adta át a leköszönő polgármester az önkormányzatot illetve milyen folyamatban lévő
ügyekről adta meg a tájékoztatást. A honlapon is megtekinthetik ezt a jegyzőkönyvet.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
495/2014. (X. 23.) Gye. Kt. határozata
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Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Dr. Csorba

Csaba jegyző tájékoztatóját a polgármesteri munkakör átadásáról és azt a határozati
javaslat szerint elfogadja.
Határidő:

Toldi

azonnal

Balá~s

polgármester megjegyezte, hogy nagyon hatékonyak voltak. Megköszönte a
jelenlévőknek, a meghívottaknak és a tévékészülékek előtt ülőknek a részvételt. Továbbiakban mindenkinek jó munkát kívánt és jó pihenést a hosszú hétvégére.
Szózat

K. m. f.

Dr. C orba Csaba
Jegyző

polgármester

~~\~(
Nagyné Perjési Anikó

<eB~k~

hitelesítő

hitelesítő
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