GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
5500 GYOMAENDRŐD, SELYEM ÚT 124.
23/2019.

JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. október 23-i alakuló üléséről, a Városháza üléstermében.
Megjelent
képviselők:

Tanácskozási
joggal jelen van:
Meghívottak:

Toldi Balázs polgármester, Ágostonné Farkas Mária, Betkó József,
Béres János, Dávidné Csontos Marianna, Farkas Zoltánné, Fülöp
Zoltán, Gózan Sándor, Lehóczkiné Timár Irén, Szujó Zsolt, Vasas
György Péter, Weigert László képviselő

Pap-Szabó Katalin jegyző, Megyeri László aljegyző
Szilágyiné Bácsi Gabriella, Keresztesné Jáksó Éva, Pardi László,
Enyedi László, Petényi Roland osztályvezetők. Varjú Róbert a
közmunkairoda vezetője valamennyi napirendhez
Dr. Pacsika György a Gyomaendrődi Járási Hivatal hivatalvezetője
valamennyi napirendhez
Dr. Szendrei Éva a Helyi Választási Bizottság elnöke, Gyetvai Jánosné, Gellértné Vaszkó Tímea bizottsági tagok,
Gózan Helga, Burai Andrea, Kalmárné Tallár Mária, Dávid Máté,
Knapcsek Ádám, Dr. Varjú László, Vári Zoltán a képviselő-testület
bizottságaiba javasolt nem képviselő bizottsági tagok
Nagy Zsolt Sándorné Csárdaszállás Község polgármestere,
Paraizs Tamás a Gyomaendrődi Rendőrőrs parancsnoka,
Dr. Magyar Hajnalka a Városi Egészségügyi Intézmény vezetője,
Kovács Péterné a Kistérségi Óvoda vezetője,
Dinyáné Bánfi Ibolya a Határ Győző Városi Könyvtár vezetője,
Dr. Szonda István a Szent Antal Népház vezetője,
Weigertné Gubucz Edit a Kállai Ferenc Művelődési Központ vezetője,
Pál Jánosné a Család és Gyermekjóléti Központ vezetője,
Mraucsik Éva a Térségi Szociális Gondozási Központ vezetője,
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Gera Krisztián a Liget Fürdő Nonprofit Kft. ügyvezetője,
Dinya József a Gyomaszolg Ipari Park Kft. ügyvezetője,
Hozzátartozók, érdeklődő állampolgárok,
Sajtó és a média képviselői,
a jegyzőkönyvhöz csatolt jelenléti ív szerint
Jegyzőkönyv
vezető:

Jakucs Mária

Ülés időtartama:

13:00-13:48

Himnusz
Toldi Balázs polgármester köszöntötte Gyomaendrőd Város 2019. október 13-án
megválasztott képviselő-testület tagjait, köszöntötte jegyző nőt, aljegyző urat. Köszöntötte Dr. Pacsika Györgyöt a Gyomaendrődi Járási Hivatal hivatalvezetőjét.
Köszöntötte a Helyi Választási Bizottság elnökét, tagjait. Köszöntötte a nemzetiségi
önkormányzati választáson megválasztott német és roma nemzetiségi képviselőket.
Az önkormányzati intézmények vezetőit, a gazdasági társaságok ügyvezetőit, a megjelent érdeklődőket, hozzátartozókat.
Elmondta, hogy az újonnan megválasztott képviselő-testület alakuló ülését a választásokat követő 15 napon belül kell a megválasztott polgármesternek összehívni. Erre
a mai nap 13 órai kezdettel került sor.
Megállapította, hogy az alakuló ülés határozatképes, a 12 fős testület teljes létszámmal jelen van.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolta Lehóczkiné Timár Irén és Gózan Sándor képviselőket kijelölni.
Kérte, hogy szavazzanak a javaslatról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A javaslatot a képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal támogatta, és az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
354/2019. (X. 23.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete jegyzőkönyv hitelesítőknek
kijelöli Lehóczkiné Timár Irén és Gózan Sándor képviselőket.
Határidő: azonnal
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Toldi Balázs polgármester az ülés napirendjét a kiküldött meghívó szerint javasolta
meghatározni.
Felkérte a képviselőket szavazzanak.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
355/2019. (X. 23.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:
1. Helyi Választási Bizottság elnökének beszámolója a 2019. október 13. napján megtartott önkormányzat képviselők és polgármester választás eredményéről, a megbízólevelek átadása
2. Az önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele
3. Polgármester programjának ismertetése
4. Polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása
5. Alpolgármester megválasztása, eskütétele
6. Az alpolgármester tiszteletdíjának, költségtérítésének megállapítása
7. Bizottságok, bizottsági tagok megválasztása
8. Megbízás adása a Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálatára
9. Tájékoztató a képviselői tisztséggel kapcsolatos összeférhetetlenségi, méltatlansági esetekről és a vagyonnyilatkozat tételi
kötelezettségről
10. Bejelentések
Határidő: azonnal
1.Napirendi pont
Helyi Választási Bizottság elnökének beszámolója a 2019. október 13. napján
megtartott önkormányzat képviselők és polgármester választás eredményéről, a
megbízólevelek átadása
szóbeli előterjesztés
Toldi Balázs polgármester felkérte Dr. Szendrei Évát a Helyi Választási Bizottság elnökét a beszámoló megtartására.
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Dr. Szendrei Éva bizottsági elnök elmondta, az Alaptörvény rendelkezéseinek megfelelően a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választását az
előző általános önkormányzati választást követő ötödik év október hónapjában kell
megtartani.
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 26-án a Magyar Köztársaság Elnöke 308/2019. (VII. 26.) KE határozatával 2019.
október 13. napjára tűzte ki a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
2019. évi általános választását. Az illetékes miniszter a köztársasági elnöki határozat
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 Helyi Választási Bizottság, és döntött a jelöltek nyilvántartásba vételéről. A törvényes határidőn belül a bizottság 2 polgármester jelöltet, 19 egyéni választókerületi képviselő jelöltet és 11
nemzetiségi képviselő jelöltet vett nyilvántartásba, továbbá 2 jelölő szervezet szerzett
jogot kompenzációs lista állítására.
A kampány időszakban a jelölő szervezetek és jelöltek az alaptörvény és a választási
törvényeket betartva jártak el, így nem került sor olyan kifogásra, amelyben a Helyi
Választási Bizottságnak döntést kellett volna hoznia.
Október 13-ára 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 Helyi Választási Iroda által kifejlesztett helyi tájékoztató rendszernek köszönhetően a polgármester választás végeredményéről már 21
óra11 perckor értesülhettek a Városházán megjelent érdeklődők.
A településen a 11105 választójogosult 40 %-a járult az urnákhoz és 4363 érvényes
szavazattal megválasztotta a következő öt évre a polgármestert és az egyéni választókerületi képviselőket.
Gyomaendrőd Város Polgármesterének 3439 szavazattal Toldi Balázs független jelöltet választották meg.
Az 1. egyéni választókerületben 501 szavazattal Gózan Sándor Körösök Vidékéért
Egyesület, 2. egyéni választókerületben 296 szavazattal Weigert László Körösök Vidékéért Egyesület, 3. egyéni választókerületben 386 szavazattal Dávidné Csontos Marianna Körösök Vidékéért Egyesület, 4. egyéni választókerületben 355 szavazattal Béres
János Körösök Vidékéért Egyesület, 5. egyéni választókerületben 257 szavazattal Vasas György Péter Körösök Vidékéért Egyesület, 6. egyéni választókerületben 340 szavazattal Farkas Zoltán Illésné FIDESZ-KDNP, 7. egyéni választókerületben 264 szava-
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zattal Lehóczkiné Timár Irén Mária FIDESZ-KDNP és a 8. egyéni választókerületben
280 szavazattal Szujó Zsolt Körösök Vidékéért Egyesület jelöltjeit választották meg.
A jelöltekre leadott, de mandátumot nem eredményező szavazatok alapján a FIDESZKDNP kompenzációs listáján 886 töredékszavazat 2 mandátum, míg a Körösök Vidékéért Egyesület kompenzációs listáján 409 töredékszavazat 1 mandátum keletkezett.
A kompenzációs listákról így Ágostonné Farkas Mária FIDESZ-KDNP, Betkó József Imre FIDESZ-KDNP, és Fülöp Zoltán Károly Körösök Vidékéért Egyesület listás jelöltek
kaptak képviselői megbízatást.
A Helyi Választási Bizottság az eredményt megállapító határozatokban kimondta,
hogy a polgármester és egyéni választókerületi képviselő választások Gyomaendrődön érvényesek és eredményesek lettek. A fellebbezésre nyitva álló három napos határidőn belül fellebbezés nem érkezett, így a gyomaendrődi választási eredmények
jogerőssé váltak.
A Helyi Választási Bizottság nevében gratulált a megválasztott polgármesternek és a
települési önkormányzati képviselőknek.
Megköszönte a választási bizottságoknak, a választási irodának és mindazoknak a
munkáját, akik közreműködtek az idei önkormányzati választás szakszerű és törvényes
lebonyolításában.
Felkérte a megválasztott képviselőket majd polgármester urat, hogy vegyék át a
megbízó leveleket.
Megbízólevelek átadása.
2. Napirendi pont
Az önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele
Toldi Balázs polgármester megköszönte a Helyi Választási Bizottság és a Szavazatszámláló Bizottságok október 13-án végzett példaértékű munkáját.
A következőkben a képviselő-testület, majd a polgármester eskütételére kerül sor.
Felkérte Dr. Szendrei Éva bizottsági elnököt az eskü szövegének előmondására.
Felkérte a jelenlévőket, hogy az eskü letételéhez szíveskedjenek felállni.
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; képviselői tisztségemből eredő feladataimat Gyomaendrőd fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára
gyakorlom.
(Az eskütevő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!”
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Toldi Balázs polgármester eskütétele:
„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.
Ezt követően a Kállai Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola egy rövid műsorszámmal köszöntötte a megválasztott képviselő-testület minden tagját, valamint az alakuló ülésen megjelent vendégeket. Közreműködtek az intézmény pedagógusai: Papp Gábor
akusztikus gitár és Pázmándi Gergely alt-szaxofon.
3. Napirendi pont
Polgármester programjának ismertetése
Toldi Balázs polgármester ismertette polgármesteri programját:
Tisztelt Képviselő-testület, Tisztelt Gyomaendrődiek, Tisztelt jelenlévők!
Deák Ferenc a haza bölcse azt mondta „csak a munka fejti ki, csak az tartja fel a testnek a léleknek erejét, csak a munka tesz hasznossá, magunk és polgártársainkra nézve.”
2019. október 13-i választásokon a választópolgároktól további öt évre kapott egyértelmű felhatalmazást városunk vezetésére. Arra, hogy a legjobb tudása szerint végezze polgármesteri munkáját. Tisztelettel köszönte a felelős állampolgári magatartást
tanúsító választópolgároknak, hogy éltek a lehetőséggel, elmentek szavazni és véleményt nyilvánítottak. Ezen a napon nem csak ő kapta meg a felhatalmazást, hanem az
imént esküt tett képviselő társai is. Közösen, 12-en alkotják azt a testületet, amely a
következő 5 évben meghatározhatja településünk fejlődésének útját. Biztos abban,
hogy nem térnek le a korábban jól bejáratott eredményes együttműködés pályájáról.
Így együtt voltak, és lesznek sikeresek.
Az alakuló ülés egyik kötelező pontja, hogy a polgármester meghirdeti a programját.
Ez nem a testületé, de a későbbiekben alapja lehet az öt évre szóló programjának.
Ezennel felajánlotta együttműködését, segítségét minden képviselő társának, intézmény vezetőnek, hivatali kollégának, a város gazdasági szereplőinek, és minden helyi
lakosnak, hogy közösen alkossák meg azt a programot, amely erősebbé teszi szeretett városunkat. 6 hónap van arra, hogy összeállítsák, formába öntsék gondolatikat és
megalkossák a következő öt év fejlődési programját.
A fentiekre való tekintettel, csak nagyvonalakban, a választási programból idézve terjesztette elő polgármesteri programját.
Gazdaságfejlesztés területén szeretné, ha a város jövőjét meghatározó stratégiai tervet dolgoznának ki, széleskörű civil és vállalkozói együttműködéssel.
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Vonzó környezetet kínálnának a befektetők számára, mely megmutatkozna a gyors
döntésekben és az ipari park fejlesztésében. A munkaerő fejlesztés és szakképzés érdekében járási és megyei szintű együttműködések oktatási intézményekkel. Olyan
városi beruházások, fejlesztések megvalósítása, amelyek településünk gazdasági, társadalmi, kulturális, egészségügyi színvonalát növelik. Gyomaendrőd közigazgatási
területéhez tartozó földterületek öntözhetőségének pályázati úton történő fejlesztése.
Városi infrastruktúra fejlesztés és üzemeltetés területén szeretné, ha a Magyar Közútkezelő által üzemeltetett útszakaszok megújulnának.
Infrastrukturális fejlesztési terv kidolgozását szeretné.
Útépítések, szilárd útburkolatok növelése, útalapok építése.
A belvízcsatorna hálózat felújítása, ütemezett karbantartása, járdaépítési pályázat bővítése, esetlegesen vállalkozások részére. Parkolók építésének folytatása, játszóterek
racionalizálása, újak építése. Zöld város, vonzó településkép kialakítása, virág, sövény
és faültetések folytatása. A zöldenergia felhasználás növelése, környezettudatos működés elősegítése. A szemétszállítás és a hulladékgazdálkodás javítása. Közbiztonságot növelő kamerarendszer bővítése. Temetők fejlesztése útépítéssel, víz be és elvezetéssel, kerítésépítéssel.
Szeretné, ha az idegenforgalmi szezon időtartamát meg tudnák növelni programok
szervezésével az aktív időszakban. Horgász és vadászturizmus fejlesztése, csúszdapark
építése és gyógyászati rész fejlesztése a fürdőben. Ütemezett fürdő fejlesztés, karbantartás és a hatékonyság növelése.
Az egészségügyben szeretné, ha a gyomai orvosi rendelő felújítása hamarosan megtörténne. Szeretné, ha a labortámogatást fenn tudnák tartani. Szakrendelő intézményt
korszerűsítenék, eszközparkját tervszerűen fejlesztenék. A gyermek, házi és fogszakorvosainkat meg tudnák tartani, meg tudnák becsülni őket.
Oktatás, nevelés, sport területén szeretné, ha bölcsődét építenének, az óvodákat tovább tudnák korszerűsíteni. A Rózsahegyi iskolában energetikai korszerűsítést tudnának végrehajtani, a Hősök úton a Kis Bálint Általános Iskola udvarát tudnák korszerűsíteni. Felnőtt fitnesz parkot szeretné, ha építenének, sportrendezvényeket színesítenék.
A szociális és idősellátás területén szeretné, ha a személyi és tárgyi feltételek javítása
megtörténne. Folyamatos, tervesszerű karbantartás az idős otthonokban és a klubok
fenntartásában. Férőhely bővítés és a működés racionalizálása is fontos lesz.
A szociális hátrányokkal küzdő családok tehetséges gyermekeinek támogatása.
A kultúra és a közművelődés területén a Kállai Ferenc Kulturális Központ teljes körű
fejlesztését tűzte ki célul.
Fiatalokat célzó programok, városi gyereknap és ifjúsági nap rendezése.
A gyűjtemények méltó módon történő elhelyezése, Kállai emlékszoba kialakítása.
Szeretné, ha a civil szervezeteket be tudnák vonni a közösségi életbe, nagyobb társadalmi párbeszéd lenne, esetleg civil napot tudnának szervezni.
A hivatalnál szeretné a hatékonyabb panaszkezelést, az ügyfél centrikusságot növelni.
Bízott benne, hogy a felsorolt tervek legtöbbjét meg tudnák valósítani. Lesznek majd
olyanok is, melyek mások javaslatára fognak eléjük kerülni.
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Ígérte, hogy mindenről gyorsan a város közösségi érdekeit szem előtt tartva fognak
majd dönteni.
Biztos abban, hogy a fenti célok elérése érdekében nagyon sokat kell dolgozni, az
eredmények nem fognak maguktól jönni.
A képviselő társait arra biztatta, hogy tartsák a kapcsolatot a választópolgárokkal, fogadják nyitottan a javaslataikat.
Meggyőződése, hogy a képviselői és a polgármesteri munkát csak akkor tudják jól
végezni, ha nyitottak maradnak a Gyomaendrődiek felé. Elfogadják a jobbító szándékot, továbbra is egyek lesznek a várossal és annak polgáraival.
„Egynek minden nehéz, sokaknak semmi sem lehetetlen” mondta Széchenyi István.
Legyen ez a mi jelszavunk is, összefogással mindenki Gyomaendrődért.
Végezetül megköszönte a választás előkészületeiben, lebonyolításában és az utómunkákban résztvevők mindegyikének a lelkiismeretes és becsületes munkavégzést,
hogy minden résztvevő tudása legjavát nyújtva, hiba nélkül látta el fontos feladatát.
4. Napirendi pont
Polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester felkérte Pap-Szabó Katalin jegyzőt az előterjesztés ismertetésére.
Pap-Szabó Katalin jegyző a maga és a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
nevében gratulált a képviselő-testület tagjai megválasztásához. Sikeres 5 évet és jó
közös munkát kívánt.
Polgármester illetményének meghatározásáról Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.
évi CXCIX. törvény rendelkezik.
Az Mötv. alapján a polgármester illetményét az államtitkári illetményéhez viszonyítottan kell meghatározni az adott település lakosságszámának arányában.
Gyomaendrőd vonatkozásában az államtitkári illetmény 70 %-a a polgármesteri illetmény mértéke.
Az Mötv. rendelkezik a polgármesternek járó költségtérítés mértékéről is, ami az alapilletmény 15 %-a.
A fenti illetményeken felül, mivel a polgármester egy speciális jogállású tisztviselő, a
köztisztviselők jogállásáról szóló törvény értelmében idegennyelv-tudási pótlékra is
jogosult.
Hangsúlyozta, hogy a polgármester illetményével, tiszteletdíjával kapcsolatos adatok
közérdekű adatok.
Tekintettel arra, hogy a Képviselő-testület a polgármester illetményérre vonatkozóan
a jogszabályokban foglaltaktól eltérően nem határozhat, ezért a döntési javaslatot
tárgyalás nélkül kell elfogadnia.
Ismertette a döntési javaslatot és kérte annak elfogadását.

841. oldal

Toldi Balázs polgármester bejelentette személyes érintettségét és a kérte a döntéshozatalból történő kizárását.
Felhívta a figyelmet, hogy a kizáráshoz minősített többségű szavazatra van szükség.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
356/2019. (X. 23.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Toldi Balázs polgármestert
kizárja a Polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása tárgyú előterjesztés döntéshozatalából.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester szavazásra bocsájtotta a döntési javaslatot.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal – Toldi Balázs polgármester nem
szavazott - az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
357/2019. (X. 23.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az Mötv. és a Kttv. rendelkezései alapján Toldi Balázs főállású polgármester illetményét, megválasztásának
napjától
bruttó 721.200
Ft/hó,
azaz
Hétszázhuszonegyezer-kétszáz forint/hó összegben állapítja meg.
Toldi Balázs polgármestert megillető költségtérítés mértéke havi
104.700 Ft/hó, azaz száznégyezer-hétszáz forint.
Határidő: azonnal
5. Napirendi pont
Alpolgármester megválasztása, eskütétele
szóbeli előterjesztés
Toldi Balázs polgármester elmondta, 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 szabály-
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zata 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 Irén képviselőt megválasztani.
Felkérte a képviselőket, hogy szavazzanak az alpolgármester személyéről, titkos szavazással, szavazógéppel.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A titkos szavazás eredménye: 10 igen és 2 nem szavazat.
Toldi Balázs polgármester a szavazás eredményére figyelemmel kihirdette az alábbi
határozatot.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
358/2019. (X. 23.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város 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
Toldi Balázs polgármester gratulált a megválasztott alpolgármesternek, munkájához
sok sikert és jó egészséget kívánt. Egyben felkérte, hogy e minőségében a képviselőtestület 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!”
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6. Napirendi pont
Az alpolgármester tiszteletdíjának, költségtérítésének megállapítása
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester felkérte Pap-Szabó Katalin jegyzőt az előterjesztés ismertetésére.
Pap-Szabó Katalin jegyző elmondta, az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítására eltérő szabályok vonatkoznak a polgármesteréhez viszonyítottan. A társadalmi
megbízatású alpolgármester tiszteletdíja nem haladhatja meg a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja 90%-át. Ugyanakkor a tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult.
Az alpolgármester tiszteletdíja közérdekből nyilvános adat. A képviselő-testületnek itt
már van döntési jogosultsága, élhet eltérő módosító indítvánnyal.
A döntési javaslat szerint Lehóczkiné Timár Irén társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíja 314.100 Ft/hó, míg a költségtérítése ennek 15 %-ában, 47.100 Ft/hó
összegben kerülne megállapításra.
Lehóczkiné Timár Irén alpolgármester bejelentette személyes érintettségét, és kérte
a döntéshozatalból történő kizárását.
Toldi Balázs polgármester kérte a képviselőket szavazzanak az alpolgármester aszszony kizárásáról. Felhívta a figyelmet, hogy a kizáráshoz minősített többségű szavazatra van szükség.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
359/2019. (X. 23.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Lehóczkiné Timár Irén alpolgármestert kizárja Az alpolgármester tiszteletdíjának, költségtérítésének megállapítása tárgyú előterjesztés döntéshozatalából.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester felkérte a képviselőket, hogy szavazzanak a döntési javaslatról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
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A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal – Lehóczkiné Timár Irén nem szavazott - az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
360/2019. (X. 23.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az Mötv. 71.§-ban foglaltakra figyelemmel Lehóczkiné Timár Irén társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját megválasztásának napjától bruttó 314.100
Ft/hó, azaz Háromszáztizennégyezer egyszáz forint/hó összegben
állapítja meg.
Lehóczkiné Timár Irén társadalmi megbízatású alpolgármestert megillető költségtérítés mértéke havi 47.100 Ft, azaz Negyvenhétezer egyszáz forint.
Határidő: azonnal
7. Napirendi pont
Bizottságok, bizottsági tagok megválasztása
szóbeli előterjesztés
Toldi Balázs polgármester elmondta, a hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatunk alapján jelenleg 3 állandó bizottság működik, amelynek számában, nevében és
létszámában nem kívánunk módosítást végrehajtani. A jelölő szervezetek véleményére figyelemmel a bizottságok személyi összetételére a következő előterjesztést nyújtotta be.
Elsőként a bizottság elnökének személyére tesz javaslatot és kéri az arról történő szavazást, majd a bizottság tagjaira, amiről együttesen szavazna a képviselő-testület,
amennyiben nincs ellene kifogás. Amennyiben lesz, úgy akkor a javasolt személyekről
külön-külön szavaznak.
A választás titkos szavazással, az SZMSZ rendelkezéseinek megfelelően szavazógéppel történik.
Elsőként a Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság elnökének
javasolta Szujó Zsolt képviselőt megválasztani.
Kérte a képviselőket szavazzanak a javaslatról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A titkos szavazás eredménye: 11 igen, 1 tartózkodás
Toldi Balázs polgármester a szavazás eredményére figyelemmel kihirdette az alábbi
határozatot:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
361/2019. (X. 23.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság elnökének megválasztja
Szujó Zsolt képviselőt.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester a bizottság tagjainak az alábbi személyeket javasolta
megválasztani.
Béres János, Betkó József képviselők, valamint Vári Zoltán és Kalmárné Tallár Mária
nem képviselők.
Kérte a képviselőket, hogy szavazzanak.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A titkos szavazás eredménye: 12 igen szavazat.
Toldi Balázs polgármester kihirdette az alábbi határozatot:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
362/2019. (X. 23.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság tagjainak megválasztja Béres
János és Betkó József képviselőket, valamint Vári Zoltán és Kalmárné
Tallár Mária nem képviselőket.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság elnökének javasolta Farkas Zoltánné képviselő asszonyt megválasztani.
Kérte a képviselőket, hogy szavazzanak a javaslatról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A titkos szavazás eredménye: 12 igen szavazat.
Toldi Balázs polgármester kihirdette az alábbi határozatot:

846. oldal

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
363/2019. (X. 23.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság elnökének megválasztja Farkas Zoltánné képviselőt.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester a következőkben az Ügyrendi Bizottság tagjainak személyére tett javaslatot, Weigert László, Vasas György Péter és Ágostonné Farkas Mária
képviselők, valamint Gózan Helga, Dávid Máté és Burai Andrea nem képviselők személyében.
Felkérte a képviselőket szavazzanak a javaslatról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A titkos szavazás eredménye: 12 igen szavazat.
Toldi Balázs polgármester kihirdette az alábbi határozatot:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
364/2019. (X. 23.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság tagjainak megválasztja
Weigert László, Vasas György Péter, Ágostonné Farkas Mária képviselőket, valamint Gózan Helga, Dávid Máté és Burai Andrea nem képviselőket.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester végezetül a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság elnökének javasolta Gózan Sándor képviselőt megválasztani.
Kérte a képviselőket, hogy szavazzanak a javaslatról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A titkos szavazás eredménye: 11 igen, 1 tartózkodás szavazat.
Toldi Balázs polgármester kihirdette az alábbi határozatot:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
365/2019. (X. 23.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság elnökének megválasztja
Gózan Sándor képviselőt.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester a Pénzügyi Bizottság tagjainak Dávidné Csontos Marianna
és Fülöp Zoltán képviselőket, valamint Knapcsek Ádám és Dr. Varjú László nem képviselőket javasolta megválasztani.
Szavazásra bocsájtotta a javaslatot.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A titkos szavazás eredménye: 12 igen szavazat.
Toldi Balázs polgármester kihirdette az alábbi határozatot:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
366/2019. (X. 23.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság tagjainak megválasztja
Dávidné Csontos Marianna és Fülöp Zoltán képviselőket, valamint
Knapcsek Ádám és Dr. Varjú László nem képviselőket.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester gratulált a megválasztott bizottsági elnököknek, bizottsági
tagoknak. Eredményes és jó munkát kívánt.
Felkérte a nem képviselő bizottsági tagokat, hogy tegyék le az esküt.
Az eskü szövegét előmondta Toldi Balázs polgármester.
„Én, ……… becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak
Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; bizottsági tagsági tisztségemből eredő feladataimat Gyomaendrőd fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára
gyakorlom.
(Az eskütevő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!”
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8. Napirendi pont
Megbízás adása a Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálatára
szóbeli előterjesztés
Toldi Balázs polgármester felkérte Pap-Szabó Katalin jegyző asszonyt az előterjesztés
ismertetésére.
Pap-Szabó Katalin jegyző tájékoztatásul elmondta, a képviselő-testület törvényi kötelezettsége, hogy az alakuló vagy az azt követő ülésen megalkossa vagy felülvizsgálja az SZMSZ-ét.
Jelenleg hatályos SZMSZ-el rendelkezik a képviselő-testület, de felülvizsgálata mindenképpen szükséges, mellyel javasolta az Ügyrendi Bizottságot megbízni.
Ismertette az erre vonatkozó döntési javaslatot.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza az Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságot, hogy a Képviselőtestület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2013. (V. 10.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatát végezze el és a felülvizsgálat eredményét összefoglaló jelentést, szükség szerint a módosító rendelet-tervezetet terjessze be a képviselő-testület novemberi ülésére.
Toldi Balázs polgármester felkérte a képviselő-testületet, hogy szavazzon a döntési
javaslatról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
367/2019. (X. 23.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottságot, hogy a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2013. (V. 10.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatát végezze el és a felülvizsgálat eredményét összefoglaló
jelentést, szükség szerint a módosító rendelet-tervezetet terjessze be
a képviselő-testület novemberi ülésére.
Határidő: 2019. november 30.
Felelős: Farkas Zoltánné bizottsági elnök
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9. Napirendi pont
Tájékoztató a képviselői tisztséggel kapcsolatos összeférhetetlenségi, méltatlansági esetekről és a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségről
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester felkérte Pap-Szabó Katalin jegyző asszonyt a tájékoztató
ismertetésére.
Pap-Szabó Katalin jegyző elmondta, a tájékoztatóról szóló írásos előterjesztést megkapták a képviselő-testület tagjai. Tartalmazza a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény összeférhetetlenségi és méltatlansági rendelkezéseit.
Hangsúlyozta, hogy mennyiben bármely képviselővel szemben összeférhetetlenségi
ok áll fenn, úgy azt a megválasztásától számított 30 napon belül meg kell szüntetni.
Kiemelte továbbá, hogy a képviselő a megválasztását követő 30 napon belül köteles
nyilvántartásba vetetnie magát a köztartozásmentes adózók adatbázisába. Továbbá
szintén a megválasztást követő 30 napon belül vagyonnyilatkozatot kell, hogy tegyenek a velük egyháztartásban élőkkel együtt. A képviselők vagyonnyilatkozata közzétételre fog kerülni a város honlapján.
Toldi Balázs polgármester kérdés, hozzászólás hiányában javasolta a tájékoztató elfogadását.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
368/2019. (X. 23.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és elfogadja a képviselői tisztséggel kapcsolatos összeférhetetlenségi, méltatlansági esetekről és a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségről szóló tájékoztatót.
Határidő: azonnal
Bejelentések
Toldi Balázs polgármester kérte a képviselőket és a nem képviselő bizottsági tagokat, hogy a képviselői számítógépeket 2019. október 28-29. napján 8-16 óra között
vegyék át Megyeri László aljegyző úrtól.

850. oldal

Egyéb bejelentés, hozzászólás hiányában megköszönte a jelenlétet. Kérte a képviselőket, jelenlévőket, hogy vegyenek részt a 15 órakor kezdődő Október 23-i megemlékezésen.
Befejezésként kérte, hogy közösen énekeljék el a Szózatot.
Szózat

K. m. f.

Toldi Balázs
polgármester

Pap-Szabó Katalin
jegyző

Lehóczkiné Timár Irén
hitelesítő

Gózan Sándor
hitelesítő
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