
  

 

   J e g y z ő k ö n y v 

 

(hangszalagos rögzítéssel) 
 
 

Készült: 
 

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. 
október 22-i   - rendkívüli -   üléséről. 
 

Jelen vannak: Dr. Sükösd Tamás polgármester 
 Novák-Kovács István Zsolt alpolgármester 
 Juhász János képviselő 
 Ferencz Kornél képviselő 
 Nagy Tibor képviselő 
 Tóth Béla képviselő 
 Erős Ferenc képviselő 
 Érsek Enikő képviselő 
 Macsim András képviselő 
 Etelvári Zoltán képviselő ( 10 fő ) 
 
Állandó meghívottak: 

 

 
Dr. Krupa Rozália Sárbogárd város jegyzője, Szenci György 
aljegyző- okmányiroda-vezető, Harmath Józsefné gazdasági 
osztályvezető, Szabóné Nyigrényi Judit hatósági osztályveze-
tő, Szőnyegi Lajos műszaki osztályvezető, Varga István pályá-
zati és közbeszerzési referens, Pirosné Kocsis Anna szakrefe-
rens, Csomós Györgyné jegyzőkönyvvezető. 
 

Napirendhez megjelen-
tek: 

 
 

Média: 

Berki Melinda (vagyonnyilatkozatok átadásához), 
Hérincs József, Gábris István, Horváth Gyula, Aranyos József, 
Nochta Pál, Mészáros János külső bizottsági tag jelöltek. 
 
 
Alpek Zoltán a Sárréti Híd c. laptól, Hargitai Lajos Bogárd TV. 

 
Lakosság részéről: 3 fő 
 
 
 
Dr. Sükösd Tamás Sárbogárd város polgármestere köszönti az ülésen megjelenteket, a 
képviselőtestület rendkívüli ülését 900 órakor megnyitja. Megállapítja, hogy a képviselőtestü-
let határozatképes, mivel 9 képviselő tartózkodik az ülésteremben. 
 
Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítőkre Nagy Tibor és Erős Ferenc személyében, akik 
jelezték, hogy vállalják a feladatot.  
 
Szavazásra teszi fel Erős Ferenc jegyzőkönyv hitelesítőnek történő megválasztását. A kép-
viselőtestület  8 igen 1 tartózkodó szavazattal a javaslatot elfogadta.  
Szavazásra teszi fel Nagy Tibor jegyzőkönyv hitelesítőnek történő megválasztását. A képvi-
selőtestület 8 igen 1 tartózkodó szavazattal a javaslatot elfogadta.  
 
Szavazásra teszi fel a meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadását. 
 
A képviselőtestület a javaslatot 9 igen (egyhangú) szavazattal elfogadta. 
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N a p i r e n d :  
 

1. A képviselőtestület és szervei szervezeti és működési sza-
bályzatáról szóló 10/2007.(III.19.) Önkormányzati rendelet 
módosítása. 

 Előadó: jegyző 
 
2. A képviselőtestület állandó bizottsága tagjainak megválasztá-

sa.  
 Előadó: polgármester 
 
 

A képviselőtestület rátér a napirendi pontok tárgyalására. 
 

 
 

  1.)  A képviselőtestület és szervei szervezeti és működési 
   szabályzatáról szóló 10/2007.(III.19.) Önkormányzati  
   rendelet módosítása. 

  Előadó: jegyző 
 
 

Dr. Sükösd Tamás: a napirend előadója a Jegyző Asszony. Átadja neki a szót. 
 
Dr. Krupa Rozália: nincs szóbeli kiegészítése az írásban kiküldött anyaghoz. A képviselőtes-
tület tagjai megkapták az előterjesztéseket, azzal egyezően javasolja elfogadásra úgy a ha-
tározati javaslatot, mint a rendeletmódosítást.  
 
Dr. Sükösd Tamás: a napirendet az Ügyrendi és Jogi Bizottság tárgyalta. Kéri a bizottság 
véleményét. 
 
Nagy Tibor: ismerteti az ÜJB javaslatát (jkv-hez csatolva). 
 
Dr. Sükösd Tamás: kérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek hozzászólása a napirend-
hez? 
 
A képviselőtestület tagjai a napirendhez nem szóltak hozzá. 
 
Dr. Sükösd Tamás: az SZMSZ módosítására azért van szükség, mert egyrészt változott a 
választási törvény alapján a képviselőtestület létszáma, másrészt a bizottsági struktúra át-
alakulása is várható, tekintettel arra, hogy erre tettünk javaslatot. 
Ismerteti az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot. 
Szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását. 
 
A képviselőtestület 10 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 

223/2010.(X.22.) Kth. sz. határozata 
 
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a feladatai ellátá-
sának segítésére a 2010-2014-es ciklus időtartamára az állandó bi-
zottságait az alábbiak szerint határozza meg.  
 
Az alakuló ülésen létrehozott  
  Ügyrendi és Jogi Bizottság  
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   mellett az alábbi elnevezéssel 5 fős állandó bizott- 
   ságokat hoz létre:  
  Pénzügyi Városgazdálkodási és Városfejlesztési Bizottság  

 Egészségügyi és Szociális Bizottság 
 Oktatási Közművelődési és Sport Bizottság 

 
Utasítja a jegyzőt, hogy a rendelet módosítását a döntésnek megfele-
lően készítse el.    
 
Utasítja a polgármestert, hogy a bizottsági tagok személyére a javas-
latát tegye meg.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
  jegyző 
 

Dr. Sükösd Tamás: a rendeletmódosításban a képviselőtestület létszámának megváltozása, 
a képviselőtestület üléseinek pénteki napra történő áttétele, ill. a megszűnt Civil Bizottság 
jogköreinek szétosztása szerepel. 
 

Ferencz Kornél 910 órakor megérkezett, 
 így a további munkában 10 képviselő vesz részt. 

 
Szavazásra teszi fel a rendeletmódosítás elfogadását. 
A képviselőtestület 10 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének  
30/2010.(X.22.) önkormányzati rendelete 

a képviselőtestület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló  
10/2007.(III.19.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 
 

 
  2.) A képviselőtestület állandó bizottsága tagjainak  
   megválasztása.  

  Előadó: polgármester 
 

Dr. Sükösd Tamás: már az előzőekben szó volt róla, hogy a bizottsági struktúra részben 
megváltozott, az SZMSZ-t az előbb módosítottuk. A képviselőtestület feladata, hogy megha-
tározza a bizottságok összetételét, majd megválassza az elnököket és a tagokat. 
Ismerteti az előterjesztésben leírtakat, majd a határozati javaslatokat. 
Kéri a témával kapcsolatos hozzászólásokat. 
 
Juhász János: volt-e olyan egyeztetés, ahol minden képviselő jelen lehetett? 
 
Dr. Sükösd Tamás: nem, külön-külön egyeztettünk. 
 
Juhász János: mindenkivel annyi időt egyeztetett, mint velem? 
 
Dr. Sükösd Tamás: nem, másokkal hosszabban egyeztettem. 
 
Juhász János: a 11 fő képviselőből 6 fő FIDESZ-es, ez 54,5%. 5 fő nem FIDESZ-es. Ha nem 
FIDESZ-esnek vesszük Dr. Berzeviczy Gábort, akkor is 15 FIDESZ delegált van a bizottsá-
gokban, ill. 5 fő aki nem. Ez 75 %.  
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A választási győzelemhez képest – ami 54,5 %-os volt– a FIDESZ-es reprezentáltság a bi-
zottságokban 75 %-os. Nem érzi ezt egy kicsit aránytalannak? 
 
Dr. Sükösd Tamás: matematikailag lehet, hogy aránytalan. Az Önnel lefolytatott egyeztetés 
viszonylag rövid volt. Amit elképzelésként előterjesztett azzal kapcsolatban megkérdeztem a 
jelölőszervezet képviselőit, ők nem támogatták.  
Ezen kívül pontosítani szeretné az újságban megjelenteket, Nedoba Károly a felajánlásunkat 
nem fogadta el, teljesen más dolgot szeretett volna, amit a mi frakciónk nem szavazott meg, 
ő így maradt ki a bizottságokból.  
Ha ezeket az eltéréseket tudtuk volna érvényesíteni, akkor ez százalékosan nagyjából ott 
tartana, ahol a választási eredmény is. 
 
Ismerteti az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot az első bizottság- Pénzügyi- Vá-
rosgazdálkodási és Városfejlesztési Bizottság -  megválasztásával kapcsolatban. 
Szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását. 
A képviselőtestület 10 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 
224/2010.(X.22.) Kth. sz. határozata 

 
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a feladatai ellátá-
sának segítésére állandó bizottságként szolgáló Pénzügyi Városgaz-
dálkodási és Városfejlesztési Bizottság létszámát és összetételét az 
alábbiak szerint határozza meg.   

A bizottság 5 tagból áll. 
A bizottság tagjainak több mint felét a települési képviselők közül, 2 fő 
nem képviselő tagot a város polgárai közül választja meg.  
 
Utasítja a polgármestert, hogy a bizottsági tagok személyének meg-
választására a javaslatát terjessze a képviselőtestület elé.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
Dr. Sükösd Tamás: ismerteti az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot, mely szerint  
a képviselőtestület a Pénzügyi- Városgazdálkodási és Városfejlesztési Bizottság elnökének 
Tóth Béla képviselőt megválasztja. 
Szavazásra teszi fel Tóth Béla képviselő PVVB elnöknek történő megválasztását.  
A képviselőtestület 9 igen 1 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 

225/2010.(X.22.) Kth. sz. határozata 
 
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a  

 
Pénzügyi Városgazdálkodási és Városfejlesztési  

Bizottság elnökének 
Tóth Béla képviselőt 

megválasztja. 
 
Utasítja a jegyzőt, hogy az SZMSZ 2. számú függelékében a válto-
zást vezesse át.  
Határidő: 2010. október 31. 
Felelős: jegyző  



 5 

 
Dr. Sükösd Tamás: ismerteti az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot, mely szerint 
a képviselőtestület Pénzügyi- Városgazdálkodási és Városfejlesztési Bizottság tagjának Erős 
Ferenc képviselőt megválasztja. 
Szavazásra teszi fel Erős Ferenc képviselő PVVB tagjának történő megválasztását.  
A képviselőtestület 9 igen 1 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 
226/2010.(X.22.) Kth. sz. határozata 

 
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a  

 
Pénzügyi Városgazdálkodási és Városfejlesztési  

Bizottság tagjának 
Erős Ferenc képviselőt 

megválasztja. 
 
Utasítja a jegyzőt, hogy az SZMSZ 2. számú függelékében a válto-
zást vezesse át.  
 
Határidő: 2010. október 31. 
Felelős: jegyző  
  

 
Dr. Sükösd Tamás: ismerteti az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot, mely szerint 
a képviselőtestület a Pénzügyi- Városgazdálkodási és Városfejlesztési Bizottság tagjának 
Etelvári Zoltán képviselőt megválasztja. 
Szavazásra teszi fel Etelvári Zoltán képviselő PVVB tagjának történő megválasztását.  
A képviselőtestület 10 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 

227/2010.(X.22.) Kth. sz. határozata 
 
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a  
 

Pénzügyi Városgazdálkodási és Városfejlesztési  
Bizottság tagjának 

Etelvári Zoltán képviselőt 
megválasztja. 

 
Utasítja a jegyzőt, hogy az SZMSZ 2. számú függelékében a válto-
zást vezesse át.  
 
Határidő: 2010. október 31. 
Felelős: jegyző  

 
 
Dr. Sükösd Tamás: a következő határozati javaslat ismertetése előtt kérdezi Hérincs József 
urat, hogy megválasztása esetén elfogadja-e a tisztséget a Pénzügyi- Városgazdálkodási és 
Városfejlesztési Bizottság külső tagjaként? 
 
Hérincs József: igen, tisztelettel vállalom. 
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Dr. Sükösd Tamás ismerteti az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot, mely szerint a 
képviselőtestület a Pénzügyi- Városgazdálkodási és Városfejlesztési Bizottság külső bizott-
sági tagjának Hérincs József Sárbogárd, Gagarin u. 32. sz. lakost megválasztja. 
Szavazásra teszi fel az elhangzott határozati javaslat elfogadását. 
A képviselőtestület 10 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

 
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 

228/2010.(X.22.) Kth. sz. határozata 
 
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a  

 
Pénzügyi Városgazdálkodási és Városfejlesztési  

Bizottság külső tagjának 
Hérincs József Sárbogárd, Gagarin u. 32. szám alatti lakost 

megválasztja. 
 
Utasítja a jegyzőt, hogy az SZMSZ 2. számú függelékében a válto-
zást vezesse át.  
 
Határidő: 2010. október 31. 
Felelős: jegyző  
 

 
 
Dr. Sükösd Tamás: a határozati javaslat előtt kérdezi Gábris István urat, hogy megválasztá-
sa esetén a PVVB külső bizottsági tagságot vállalja-e? 
 
Gábris István: igen, vállalom. 
 
Dr. Sükösd Tamás: ismerteti az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot, mely szerint 
a képviselőtestület a Pénzügyi- Városgazdálkodási és Városfejlesztési Bizottság külső tagjá-
nak Gábris István, Sárbogárd Rákóczi u. 60. sz. lakost megválasztja. 
Szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását. 
A képviselőtestület 10 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

 
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 

229/2010.(X.22.) Kth. sz. határozata 
 
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a  
 

Pénzügyi Városgazdálkodási és Városfejlesztési  
Bizottság külső tagjának 

Gábris István Sárbogárd, Rákóczi u. 60. szám alatti lakost 
megválasztja. 

 
Utasítja a jegyzőt, hogy az SZMSZ 2. számú függelékében a válto-
zást vezesse át.  
 
Határidő: 2010. október 31. 
Felelős: jegyző  
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Dr. Sükösd Tamás: ismerteti az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot, melynek lé-
nyege, hogy a képviselőtestülete feladatainak ellátásához állandó bizottságként létrehozza 
az Egészségügyi és Szociális Bizottságot.  
Szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását. 
A képviselőtestület 10 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 

230/2010.(X.22.) Kth. sz. határozata 
 
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a feladatai ellátá-
sának segítésére állandó bizottságként szolgáló Egészségügyi és 
Szociális Bizottság létszámát és összetételét az alábbiak szerint ha-
tározza meg. 

A bizottság 5 tagból áll. 
A bizottság tagjainak több mint felét a települési képviselők közül, 2 fő 
nem képviselő tagot a város polgárai közül választja meg.  
 
Utasítja a polgármestert, hogy a bizottsági tagok személyének meg-
választására a javaslatát terjessze a képviselőtestület elé.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 

 
 
Dr. Sükösd Tamás: ismerteti az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot, mely szerint 
a képviselőtestület az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnökének Érsek Enikő képviselőt 
megválasztja. 
Szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását. 
A képviselőtestület 9 igen 1 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 

231/2010.(X.22.) Kth. sz. határozata 
 
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete az  
 

Egészségügyi és Szociális Bizottság elnökének 
Érsek Enikő képviselőt 

megválasztja. 
 

Utasítja a jegyzőt, hogy az SZMSZ 2. számú függelékében a válto-
zást vezesse át.  
 
Határidő: 2010. október 31. 
Felelős: jegyző  
 

 
 
Dr. Sükösd Tamás: ismerteti az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot, mely szerint 
a képviselőtestület az Egészségügyi és Szociális Bizottság tagjának Macsim András képvi-
selőt megválasztja. 
Szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását. 
A képviselőtestület 10 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 
232/2010.(X.22.) Kth. sz. határozata 

 
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete az  
 

Egészségügyi és Szociális Bizottság tagjának 
Macsim András képviselőt 

megválasztja. 
 
Utasítja a jegyzőt, hogy az SZMSZ 2. számú függelékében a válto-
zást vezesse át.  
 
Határidő: 2010. október 31. 
Felelős: jegyző  

 
 
Dr. Sükösd Tamás: ismerteti az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot, mely szerint 
a képviselőtestület az Egészségügyi és Szociális Bizottság tagjának Tóth Béla képviselőt 
választja meg. 
Szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását. 
A képviselőtestület 10 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 

233/2010.(X.22.) Kth. sz. határozata 
 
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete az 
 

Egészségügyi és Szociális Bizottság tagjának 
Tóth Béla képviselőt 

megválasztja. 
 
Utasítja a jegyzőt, hogy az SZMSZ 2. számú függelékében a válto-
zást vezesse át.  
 
Határidő: 2010. október 31. 
Felelős: jegyző  
 

 
 
Dr. Sükösd Tamás: a külső bizottsági tagok megválasztása előtt kérdezi Horváth Gyula urat, 
hogy megválasztása esetén az Egészségügyi és Szociális Bizottságban a külső bizottsági 
tagságát elvállalja-e? 
 
Horváth Gyula: igen, vállalom. 
 
Dr. Sükösd Tamás: ismerteti az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot, mely szerint 
a képviselőtestület az ESZB külső tagjának Horváth Gyula Sárbogárd, Tinódy u. 159. sz. 
lakost választja meg. 
A képviselőtestület 10 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 

234/2010.(X.22.) Kth. sz. határozata 
 
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete az  
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Egészségügyi és Szociális Bizottság külső tagjának 
Horváth Gyula Sárbogárd, Tinódy u. 159. szám alatti lakost 

megválasztja. 
 
Utasítja a jegyzőt, hogy az SZMSZ 2. számú függelékében a válto-
zást vezesse át.  
 
Határidő: 2010. október 31. 
Felelős: jegyző  

 
 

 
Dr. Sükösd Tamás: a következő határozati javaslat előtt megkérdezi Aranyos József urat, 
hogy megválasztása esetén az Egészségügyi és Szociális Bizottságban a külső bizottsági 
tagságot vállalja-e? 
 
Aranyos József: igen. 
 
Dr. Sükösd Tamás: ismerteti az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot, mely szerint 
a képviselőtestület Aranyos József Sárbogárd, Úttörő u. 14. sz. lakos választja meg. 
Szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását. 
A képviselőtestület 10 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 

235/2010.(X.22.) Kth. sz. határozata 
 
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete az  
 

Egészségügyi és Szociális Bizottság külső tagjának 
Aranyos József Sárbogárd, Úttörő u. 14. szám alatti lakost 

megválasztja. 
 
Utasítja a jegyzőt, hogy az SZMSZ 2. számú függelékében a válto-
zást vezesse át.  
 
Határidő: 2010. október 31. 
Felelős: jegyző  

 
 
Dr. Sükösd Tamás: ismerteti az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot, mely szerint 
a képviselőtestület feladatai ellátásának segítésére Oktatási- Közművelődési és Sport Bizott-
ságot hoz létre. 
Szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását. 
A képviselőtestület 10 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 

236/2010.(X.22.) Kth. sz. határozata 
 
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a feladatai ellátá-
sának segítésére állandó bizottságként szolgáló Oktatási, Közműve-
lődési és Sport Bizottság létszámát és összetételét az alábbiak sze-
rint határozza meg. 

A bizottság 5 tagból áll. 
A bizottság tagjainak több mint felét a települési képviselők közül, 2 fő 
nem képviselő tagot a város polgárai közül választja meg.  
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Utasítja a polgármestert, hogy a bizottsági tagok személyének meg-
választására a javaslatát terjessze a képviselőtestület elé.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
Dr. Sükösd Tamás: ismerteti az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot, mely szerint 
a képviselőtestület az Oktatási- Közművelődési és Sport Bizottság elnökének Erős Ferenc 
képviselőt megválasztja. 
Szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását. 
A képviselőtestület 9 igen 1 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 

237/2010.(X.22.) Kth. sz. határozata 
 
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete az  

 
Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság elnökének  

Erős Ferenc képviselőt 
megválasztja. 

 
Utasítja a jegyzőt, hogy az SZMSZ 2. számú függelékében a válto-
zást vezesse át.  
 
Határidő: 2010. október 31. 
Felelős: jegyző  
 

 
 
Dr. Sükösd Tamás: ismerteti az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot, mely szerint 
a képviselőtestület az Oktatási- Közművelődési és Sport Bizottság tagjának Nagy Tibor kép-
viselőt megválasztja. 
Szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását. 
A képviselőtestület 9 igen 1 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 

238/2010.(X.22.) Kth. sz. határozata 
 
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete az  
 

Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság tagjának 
Nagy Tibor képviselőt 

megválasztja. 
 
Utasítja a jegyzőt, hogy az SZMSZ 2. számú függelékében a válto-
zást vezesse át.  
 
Határidő: 2010. október 31. 
Felelős: jegyző  
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Dr. Sükösd Tamás: ismerteti az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot, mely szerint 
a képviselőtestület az Oktatási- Közművelődési és Sport Bizottság tagjának Macsim András 
képviselőt választja meg. 
Szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását. 
A képviselőtestület 10 igen  (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 

239/2010.(X.22.) Kth. sz. határozata 
 
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete az  
 

Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság tagjának 
Macsim András képviselőt 

megválasztja. 
 
Utasítja a jegyzőt, hogy az SZMSZ 2. számú függelékében a válto-
zást vezesse át.  
 
Határidő: 2010. október 31. 
Felelős: jegyző  
 

 
 
Dr. Sükösd Tamás: a határozati javaslat ismertetése előtt kérdezi Nochta Pál Attila urat, 
hogy megválasztása esetén vállalja-e az Oktatási- Közművelődési és Sport Bizottság külső 
tagságával járó feladatokat. 
 
Nochta Pál Attila: igen, elvállalom. 
 
Dr. Sükösd Tamás: ismerteti az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot, mely szerint 
a képviselőtestület az OKSB külső tagjának Nochta Pál Attila Sárbogárd, Árpád ltp. 22/a I/3. 
sz. lakost választja meg. 
Szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását. 
A képviselőtestület 9 igen 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 

240/2010.(X.22.) Kth. sz. határozata 
 
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete az  
 

Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság külső tagjának 
Nochta Pál Attila Sárbogárd,Árpád ltp. 22/a 1/3. szám alatti lakost 

megválasztja. 
 
Utasítja a jegyzőt, hogy az SZMSZ 2. számú függelékében a válto-
zást vezesse át.  
 
Határidő: 2010. október 31. 
Felelős: jegyző  
 

 
 
Dr. Sükösd Tamás: a határozati javaslat ismertetése előtt megkérdezi Mészáros János plé-
bános urat, hogy megválasztása esetén az Oktatási- Közművelődési és Sport Bizottságban 
külső bizottsági tagságot elfogadja-e? 
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Mészáros János: köszönöm a bizalmat, elvállalom. 
 
Dr. Sükösd Tamás: ismerteti az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot, mely szerint 
a képviselőtestület Mészáros János Sárbogárd, József A.u.18. sz. lakost az OkSB külső tag-
jának megválasztja. 
Szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását. 
A képviselőtestület 10 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 

241/2010.(X.22.) Kth. sz. határozata 
 
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete az  
 

Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság külső tagjának 
Mészáros Jánost (Sárbogárd, József A. u.18.  

Római Katolikus Plébánia) 
megválasztja. 

 
Utasítja a jegyzőt, hogy az SZMSZ 2. számú függelékében a válto-
zást vezesse át.  
 
Határidő: 2010. október 31. 
Felelős: jegyző  
 

 
 
Dr. Sükösd Tamás: az ülés további részében a most megválasztott 6 külső bizottsági tag 
eskütételére kerül sor. 
Kéri érintetteket, hogy az eskü szövegét mondják utána: 

 
E s k ű 
„Én, _____________________esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz 
hű leszek, az Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom, a tu-
domásomra jutott titkot megőrzöm, a külső bizottsági tag  tisztségemből eredő fel-
adataimat Sárbogárd fejlődésének előmozdítása és az Alkotmány érvényesülése érde-
kében lelkiismeretesen teljesítem.  
A megválasztott külső bizottsági tag meggyőződése szerint:              Isten engem úgy 
segéljen.”  

 
A külső bizottsági tagok aláírják az esküokmányt. 
 
Dr. Sükösd Tamás: gratulál valamennyi megválasztott külső bizottsági tagnak a megválasz-
tásukhoz és eredményes munkát kíván. 

 
A képviselőtestület a rendkívüli ülés napirendi pontjait megtárgyalta, 

a polgármester az ülést 935 órakor bezárta. 
 

kmf. 
 
Dr. Sükösd Tamás       Dr. Krupa Rozália 
polgármester        jegyző 
 
 
Erős Ferenc        Nagy Tibor 
képviselő, jkv. hitelesítő      képviselő, jkv. hitelesítő 


