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Jelen vannak: Dr. Sükösd Tamás polgármester 
 Érsek Enikő Képviselő 
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Varga Gábor országgyűlési képviselő, 
Dr. Krupa Rozália Sárbogárd város jegyzője, Szenci 
György aljegyző- okmányiroda-vezető, Harmath Józsefné 
gazdasági osztályvezető, Szabóné Nyigrényi Judit ható-
sági osztályvezető, Szőnyegi Lajos műszaki osztályveze-
tő, Varga István pályázati és közbeszerzési referens, 
Pirosné Kocsis Anna szakreferens, Csomós Györgyné és 
Bátai Brigitta jegyzőkönyvvezetők. 
 

Napirendhez megje-
lentek: 

 

Nagyné Rehák Júlia Közp. Ált. Isk., Óvoda, Családsegítő 
és Gyermekjóléti Szolgálat igazgatója, Horváth Ferencné 
ÁMK igazgatója, Ress Krisztina Bölcsőde vezetője, Berki 
Melinda és Czene Istvánné PH ügyintézői a vagyonnyi-
latkozatokra. 
 

Média: 
 

Sárréti Híd c. laptól Alpek Zoltán, Bogárd TV., Révész 
Csaba Mosoly TV, Varga József újságíró FM Hírlap. 

 
Lakosság részéről: 

 

 
100 fő 

H i m n u s z (zongora kisérettel) 
 
 
Etelvári Zoltán: a képviselőtestület alakuló ülését – mint korelnök - 1600 órakor meg-
nyitja.  
 
Rövid beszédet olvas fel: 
 „Tisztelt Hölgyeim, Uraim, Barátaim ! Tisztelettel köszöntöm Sárbogárd Város Ön-
kormányzata alakuló ülésén megjelent vendégeinket, egyházi méltóságokat, képvise-
lőtársaimat, polgármester urat, a televízió nézőit. Külön tisztelettel köszöntöm Varga 
Gábor urat a megjelent országgyűlési képviselőnket.  
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Városunk életében mindig kiemelkedő eseménynek számított az önkormányzati kép-
viselőtestület megalakulása. Így van ez ma is. A választási verseny eldőlt, Sárbogár-
don az elmúlt két étvizedben ilyen sok jelölt  – a kevesebb helyre – még nem volt. 
Mint tudják a 10 választókörzet lecsökkent 8-ra, a képviselők száma 17-ről 11-re. Új 
polgármesterünk van Dr. Sükösd Tamás személyében. Új képviselőink: Novák-
Kovács Zsolt úr, Nagy Tibor úr, Tóth Béla úr, Erős Ferenc úr, Érsek Enikő úrhölgy, 
Macsim András úr. Négyen vagyunk a régiek közül: Juhász János úr, Ferencz Kor-
nél, Nedoba Károly és Etelvári Zoltán. 

T a p s . 
Kedves Vendégeink, Polgármester Úr, Képviselő Társaim ! Tudja mindenki, hogy 
nagy és nehéz munka vár ránk az elkövetkező években. A legelső és legnagyobb 
feladat az égető munkanélküliség csökkentése Sárbogárdon és környékén. Sajnos 
ez a feladat eddig meghaladta erőnket és lehetőségeinket. Ebben csak  kormányzati 
segítséggel tudunk lépni, ami legyen akármilyen színű is, eddig messzire elkerülte 
Sárbogárdot. Az elmúlt 8 évben működött a város. Gyerekeink a sok nehézség elle-
nére is, jó minőségű óvodákba, iskolákba járhatnak. Kapnak megfelelő oktatást-
nevelést, hála a kitűnő pedagógusainknak.  
 
Egyre többen közlekedhetnek városunkban sár nélküli, aszfaltos úton, bár az erre 
felvett kölcsönt még ez után kell kifizetnünk. Egészségügyi ellátásunkkal is sok a 
gond és csak a jó orvosainknak köszönhetjük, hogy működik. Köszönet érte. 
 
A bogárdi polgárok szeretnék magukénak érezni a várost, de hogy ez így legyen, 
nekünk képviselőknek is még sokat kell tenni ezért. Örvendetes, hogy sok civil szer-
vezet működik a városban. 
Közbiztonságunk elfogadható, de még így is sokat kell tenni érte. 
 
Kedves Vendégeink, Polgármester Úr, Képviselő Társaim ! 
Egy idézettel folytatom: „Ha az ember nehéz munkába kezd előtte levetkőzik, hogy 
mozogni tudjon.” Nekünk is le kell vetni ilyen-olyan színű kabátunkat és a ruhatárban 
kell hagyni, mielőtt bemegyünk a nagyterembe tárgyalni. Csak így tudunk tenni Sár-
bogárdért, csak így tudunk összefogni városunkért. Fogjunk össze Sárbogárdért, 
mert Sárbogárd megérdemli, mert Sárbogárd mindannyiunké. Ezeket a szavakat 
négy évvel mondtam ugyanitt, ugyanerről a helyről. Sajnos akkor is mindegyiket hiá-
ba, de bízzunk benne, hogy ebben az évben lesz igazi változás. 
 
Polgármester Úr, Képviselő Társaim ! 
Kérlek fogadjatok el az idősebbtől, képviselőtárstól tanácsot, attól aki több mint 30 
éve próbál valamit tenni szeretett városáért és 8 évig már volt képviselő: kérlek ben-
neteket, mindig – bármi történik is - maradjatok emberek, így nagybetűvel EMBE-
REK. Ez sem először mondtam. Döntéseiteknél sohase felejtsétek el, hogy a számok 
mögött emberi sorsok, családok állnak és rossz döntéseitekkel jóvátehetetlen emberi 
drámákat, katasztrófákat okozhattok. Mi azért vagyunk itt, hogy választóink helyett és 
nevükben képviseljük az érdekeiket. Azokét is teljes szívvel és lélekkel, aki nem ránk 
szavazott. Ezt hívom én a tisztesség felelősségének. Kérlek benneteket, hogy soha-
se hagyjátok – sose hagyjuk  - hogy a magánérdek megelőzze a közösség érdekeit. 
Választóink a következő négy évre kezünkbe adták a sorsukat. Hatalmas nagy lehe-
tőség, de még nagyobb felelősség. Kérlek benneteket, hogy ezzel a bizalommal élje-
tek, és nehogy visszaéljetek! Nagyon nagy az elvárás az új testülettel szemben.  
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Kedves Vendégeink, Polgármester Úr, Képviselő Társaim! 
Sok erőt, egészséget, kitartást és türelmet kívánok a következő évben Sárbogárd 
polgárainak, polgármesterének és képviselőtestületnek.” 

Taps. 
 
A korelnök ezután megállapítja, hogy az alakuló ülés határozatképes, mert mind a 11 
képviselő jelen van. Tájékoztatja jelenlevőket, hogy az alakuló ülésen elhangzottakról 
jegyzőkönyv, valamint hangfelvétel készül, több TV felvétellel. 
 
Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítőkre Nagy Tibor és Erős Ferenc személyében, 
akik jelezték, hogy vállalják a feladatot.  
Szavazásra teszi fel Nagy Tibor jegyzőkönyv hitelesítőnek történő megválasztását. 
A képviselőtestület 10 igen 1 tartózkodó szavazattal a javaslatot elfogadta. 
Szavazásra teszi fel Erős Ferenc jegyzőkönyv hitelesítőnek történő megválasztását. 
A képviselőtestület 10 igen 1 tartózkodó szavazattal a javaslatot elfogadta. 
 
Szavazásra teszi fel a meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadását. 
A képviselőtestület a javaslatot 11 igen (egyhangú) szavazattal elfogadta. 
 
 
N a p i r e n d : 

 
1. Választási eredmények ismertetése, a polgármesteri és kép-

viselői megbízólevelek átadása. 
 Előadó: Dr. Krencz Ferencné  
   Helyi Választási Bizottság elnöke 
 
2. Polgármester eskütétele. 
 Előadó: Korelnök 
 
3.  Sárbogárd Város Polgármesterének köszöntője, programis-

mertetése. 
 Előadó: polgármester 
 
4. Képviselők eskütétele. 
 Előadó: polgármester 
 
5. A polgármester illetményének megállapítása. 
 Előadó: jegyző 
 
6. A polgármester költségtérítésének megállapítása. 
 Előadó: jegyző 
 
7. Az Ügyrendi és Jogi Bizottság megválasztása. 
 Előadó: polgármester 
  
8.   A Képviselőtestület és szervei szervezeti és működési sza-

bályzatáról szóló 10/2007.(III.19.) önkormányzati rendelet 
módosítása.  

 Előadó: jegyző 
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9. Alpolgármester választása, illetményének megállapítása. 
      Előadó: polgármester 
 
10. Alpolgármester költségátalányának megállapítása. 
 Előadó: polgármester 

 
A képviselőtestület rátér a napirendi pontok tárgyalására. 

 
 
 

  1. Választási eredmények ismertetése, a polgár
  mesteri és képviselői megbízólevelek átadása. 

   Előadó: Dr. Krencz Ferencné  
     Helyi Választási Bizottság elnöke 

 
Etelvári Zoltán felkéri Dr. Krencz Ferencnét, a HVB elnökét, hogy ismertesse a vá-
lasztás végleges eredményét, azt követően adja át a megbízóleveleket a polgármes-
ternek és a képviselőtestület tagjainak. 
 
Dr. Krencz Ferencné: ismerteti a választás eredményét: 
 
Polgármester választás: négyjegyzékben szereplők száma 10391 fő, megjelent 4837 
fő. Érvényes szavazólap az urnában 4725 db volt, érvénytelen 108 db. Huszár Lajos 
(Jobbik) 277 szavazatot kapott, Juhász János (Független) 1091, Nyikos Tamás 
(FÜBE) 272, Resch Gábor (Mozdulj) 412, Dr. Sükösd Tamás (FIDESZ) 2673.  
Sárbogárd megválasztott polgármestere: Dr. Sükösd Tamás.  

T a p s . 
Képviselő választás:  

 
V
á
l.k
e
r.

sz
. 

Vá-
lasztó-
polgá-
rok sz.  

 
Ebből 
megje-
lent 

Érv. 
szlap 
az ur-
nában 

 
 

Legtöbb szavazatot kapott 

1. 1447 595 573 Juhász János(Független) 198 
2. 1338 557 551 Novák-Kovács Zsolt 301 
3. 1307 634 631 Ferencz Kornél (Független) 276 
4. 1289 626 609 Nagy Tibor 223 
5. 1310 703 697 Tóth Béla 325 
6. 1417 590 578 Erős Ferenc 255 
7. 1427 679 661 Dr. Sükösd Tamás 268 
8. 856 449 443 Érsek Enikő 111 

Kompenzációs listáról:  
töredék szavazatok száma 1908.  
FIDESZ 380, FÜBE 557, Jobbik 456, Mozdulj 515. 
Mandátumot szerzett: FÜBE 1, Jobbik 1, Mozdulj a Városért Egyesület 1db-ot. 

Képviselők a listáról:  Nedoba Károly (FÜBE) 
Macsim András (Jobbik) 
Resch Gábor (Mozdulj) de ő le-
mondott Etelvári Zoltán javára 

 

 
Taps. 
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A választási adatok ismertetése után néhány szót szól a képviselőtestülethez, a kö-
vetkezők szerint: 
 
Tisztelt Polgármester Úr, Képviselő Asszony, Képviselő Urak és Kisebbségi Képvise-
lő Urak! 
„Gratulálok a választási eredményeikhez. Ötödik alkalommal vagyok itt a Választási 
Bizottság nevében, de ilyen voksolásra az elmúlt 20 évben nem emlékszem, hogy 
Sárbogárdon ennyire tarolt volna egy párt, „Narancszuhatag” borította be az orszá-
got, és Sárbogárdot is. A helyhatósági választások részben a képviselőtestületi he-
lyekről szoktak szólni, most ez nem így történt. Majdnem mindnyájukat személyesen 
is ismerem, tudom, hogy Önök tisztességes, jó szándékú, szakmájukban elismert, de 
a politikában nem feltétlenül jártas emberek, ezért mindannyiuk felelőssége, hogy 
egymás munkájára építsenek erénnyel, példamutatással. Nyújtsanak kezet egymás-
nak, biztosan tudva, hogy csak együtt, összefogással sikerülhet bármit is elérni. Ne 
feledkezzenek el egymás tiszteletéről, megbecsüléséről, arról, hogy közös a cél. A 
mai naptól pártpolitikusok, függetlenek egy pályán játszanak, nem ellenfelek, hanem 
csapattársak. Remélhetőleg a mérkőzés végén Sárbogárd lakosai lesznek a győzte-
sek.  
 
Tegyék félre a kampányban, vagy  előtte kapott sérelmeiket, tovább kell lépni, eljött a 
tettek ideje, megértve az összetartozás erejét, fontosságát. A tisztes munka megkez-
dődhet. Egy kisvárosban a politikai viták miatt nem lehet keresztül vinni döntéseket, 
ahogy először halljuk. A FIDESZ többségben van, de mégsem szabad elfelejteni, 
hogy az ember felelős tetteiért, mert tudatos lényként előre látja cselekedetei szük-
ségszerűségét, vagy lehetséges következményeit. 
Kedvenc idézetemmel szeretnék útravalót nyújtani: "Akkor jó, amit csinálok, ha mint 
tükörben lehetőleg torzítatlanul viszontlátom benne önmagam. Így tudhatom, hogy - 
legalább a munkám - nem hamis". (Kukorelly) 

Kívánok Önöknek türelmet, higgadtságot, jó munkát az elkövetkezendő négy évre.” 
 
Átadja a megbízóleveleket – taps kíséretében - először a Polgármester Úrnak, majd 
sorban valamennyi képviselőnek. 
 
 
 
    2.) A polgármester eskütétele. 
 
Etelvári Zoltán: az ülés egyik legünnepélyesebb pillanata következik, a polgármester 
eskütétele. Felkéri a képviselőket és valamennyi jelenlevőt, hogy a polgármester es-
kütételéhez álljanak fel. 
Felolvassa az eskü szövegét és kéri, hogy a polgármester mondja utána. 
 
A polgármester leteszi az esküt: 

„Én, Dr. Sükösd Tamás esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz 
hű leszek, az Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és megtarta-
tom, a tudomásomra jutott titkot megőrzöm, a polgármesteri tisztségemből 
eredő feladataimat Sárbogárd fejlődésének előmozdítása és az Alkotmány ér-
vényesülése érdekében lelkiismeretesen teljesítem. Isten engem úgy segéljen.”  
 

T a p s. 
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A polgármester aláírja az esküokmányt. 
 
 
 
Etelvári Zoltán átadja az ülés vezetését a polgármesternek. 
 
Dr. Sükösd Tamás: a kiküldött meghívóval egyezően folytatódik a képviselőtestület 
ülése. 
 
 
    3.)  Sárbogárd város polgármesterének  
     köszöntője,  programismertetője 
 
Dr. Sükösd Tamás: köszöni a korelnöknek a megható bevezetőt és az eskü felolva-
sását.  
Elmondja polgármesteri köszöntőjét és programismertetőjét. 
 
„Tisztelt Hölgyeim és Uraim, Kedves Sárbogárdiak! 
Mindenkit szeretettel köszöntök, aki jelenlétével megtisztelte a sárbogárdi képviselő-
testület alakuló ülését - természetesen a nem sárbogárdiakat is szeretettel köszön-
töm. 
 
2010. október 3-án a választók kifejezték akaratukat és ezen akaratnyilatkozat alap-
ján most itt lehetünk esküt tenni és megalakíthatjuk - közel 20 évvel az első legújabb 
kori szabadon választott önkormányzat felállása után - a képviselőtestületet. Magam 
és a képviselőtársaim nevében szeretném megköszönni valamennyi választópolgár-
nak, aki részt vett a választásokon – szavazzon bárkire – hogy tulajdonképpen kinyil-
vánította az akaratát és ezzel közvetlenül is lehetősége volt, hogy a demokráciát ala-
kítsa és jó alapot teremtett magának arra, hogy a később felálló rendszert kritizálja.  
 
A város megválasztott polgármestereként a meghirdetendő programunkat – nem el-
térve a korábbiaktól – tulajdonképpen hármas elv: változás, munkahely, összefogás, 
rendszerére szeretnénk felépíteni. A FIDESZ-es képviselőtársaimmal úgy látjuk, 
hogy a változás első lépése tulajdonképpen be is következett azzal, hogy az október 
3-i választásokon olyan képviselőtestülete lett a városnak, amelyik kormánypárti 
többségű.  
 
Úgy gondolom, hogy ez elengedhetetlen ahhoz, hogy azt a szélmalomharcot, amit az 
elmúlt húsz évben vívtunk – és amire a Korelnök úr is utalt – hogy a kormányzati se-
gítség jöhetett volna, de hol ezért, hol azért elmaradt – ezt a szélmalomharcot egy-
szer és mindenkorra befejeztük, hiszen az országgyűlési képviselővel és a kormány-
zattal azonos többségű az önkormányzatunk. Én azt gondolom, hogy minden tiszte-
let megilleti a választópolgárokat, hogy így döntöttek.  
 
Korábban több fórumon is elmondtuk azt, hogy tulajdonképpen ez a hármas jelsza-
vunk egyfajta  „Hass, alkoss, gyarapíts” újragondolás és ezt mi komolyan is gondol-
juk. Úgy érzem, hogy egy konstruktív, problémamegoldó csapat jött létre, akik a helyi 
közélet változását egy nyílt, emberarcú városvezetéssel képzelik el.  
Nehéz munka vár ránk. 
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Az önkormányzat – az én rövid idő alatt szerzett megítélésem szerint – nagyjából úgy 
néz ki, mint a mai magyar állampolgárok: az elmúlt évben a hitelállománya fennállt, 
gyarapodott, de a bevételei drasztikusan nem emelkedtek. Sportnyelven szólva: in-
nentől szép nyerni. Mégis azt mondom, hogy abban az esetben, ha változást aka-
runk, akkor meg kell próbálnunk és meg kell valósítanunk fejlesztéseket. Ezeket a 
fejlesztéseket akár intézményi szintre is le kell vinni. Ide kell tudni vonni az Eu-s és 
kormányzati forrásokat ehhez, mert bár érezzük, hogy egyfajta kockázatvállalást je-
lent, ha egy nem túl erős anyagi helyzetben levő önkormányzatnál fejlesztésről be-
szélünk, de azt gondolom, hogy a jövő útja kizárólag ez lesz. 
 
Változásra van szükség abban is, hogy elsősorban sárbogárdi képviselők legyünk 
mindannyian. Természetesen nem elvitatva – mivel magam is az vagyok – az egyéni 
választókerületből bejutott képviselők érdekérvényesítési lehetőségét, de én azt ké-
rem valamennyi képviselőtársamtól, hogy mindannyian sárbogárdi képviselők le-
gyünk. A város szekerét csak egy irányba húzva juthatunk előre. Egyetértek mélysé-
gesen a Választási Bizottság elnökének szavaival, hogy félre kell tenni mindenfajta 
pártoskodást és egy szervezett rendszert kell építeni.  
 
Természetesen nem felejtettük el azt sem – sem magam, sem a képviselőtársaim – 
hogy azt mondtuk: ha munka van, minden van. Mindenképpen munkahelyet kell te-
remteni Sárbogárdon. Tény, hogy jelenleg – mivel választások évét írjuk – a központi 
előirányzatok még nem látszanak, nem tudjuk, hogy milyen megoldással, de nem 
tehető félre a közfoglalkoztatás, amit jövőre is meg kell oldanunk. Egyidejűleg azzal 
egy komoly célt tűztünk ki, hogy a közért végzett munka becsületessé számittassék 
Sárbogárdon és mindenhol máshol is. 
A foglalkoztatás lényeges elemének gondolom én a már meglevő vállalkozók vállal-
kozási kedvének élénkítését, amit önkormányzati szinten szerintem legegyszerűbben 
az ügyintézések egyszerűsítésével és az engedélyezések gördülékennyé tételével 
lehet megoldani. Természetesen szigorúan törvényes keretek között. Azt gondolom, 
hogy ez sem egy lehetetlen feladat, és ami nem utolsó ebben a tekintetben, nem ke-
rül külön pénzbe. 
 
A képviselőtestületi munka megkezdődik, gyakorlatilag a mai nappal. Ezt követően 
rövid időn belül a bizottsági rendszert felállító rendkívüli testületi ülésre, majd még 
október hónapban egy harmadik testületi ülésre, a rendes októberi ülésre is sor kerül. 
Ez egy szigorú, kötött menetrendet jelent. Ennek ellenére úgy gondolom, hogy a már 
felmerült problémák mellett sem mehetünk el és buzdítom képviselőtársaimat arra, 
hogy minden olyan gondot, problémát, ami megoldásra vár, azt indítványozza, hogy 
vegyük akár már az októberi rendes ülésen napirendre.  
 
Nem szorulhat háttérbe a munkahelyteremtés vonatkozásában  - unos-untalan, aki 
volt a fórumainkon hallotta – a három különbözően működő, létező, nem létező ipari 
parkba élet lehelése, amely vonatkozásban külön szeretném megköszönni az or-
szággyűlési képviselő úrnak a megtett lépéseit, hiszen a VIDEOTON ipari park tulaj-
donosaival már felvette a kapcsolatot és elindultak ebben a tekintetben az egyezte-
tések. 
 
Kiutat jelenthet a jelenlegi munkaerő-piaci helyzetből szerintem az is, ha felvesszük a 
kapcsolatot a Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-vel. Tekintettel arra, hogy egyrészt övék a 
legnagyobb egybefüggő infrastruktúra Sárbogárdon, egy 85 hektáros laktanya terü-



 8 

let, ill. ők kezelik a volt tiszti lakótelepet is, amely szintén egy olyan ingatlankomple-
xum, ami mellett az önkormányzat nem mehet el. 
 
Programunk része továbbra is az összefogás, amelyre a társadalom és az önkor-
mányzat minden szintjén szükség van és minden szintjén meg is fogjuk valósítani. A 
képviselőtestületnek a civil szférába való beillesztése érdekében – én az alpolgár-
mester  Novák-Kovács Zsolt urat - aki igen széles társadalmi elfogadottsággal ren-
delkezik - fogom javasolni azért, hogy véletlenül se vetüljön ránk a múltnak az az ár-
nyéka, hogy bármilyen fajta „asztal alatti politizálással”szeretném a civileket megven-
ni. Nem megvenni szeretnék senkit, hanem bevonni az önkormányzatiságba és azt 
gondolom, hogy Novák-Kovács Zsolt személye erre garancia lehet, eddigi tevékeny-
ségét tekintve biztos vagyok benne. 
 
Elmondhatom azt is, hogy a képviselőcsoportunk már összefogott, megkezdte a 
munkát. Egyenlőre még a szervezet-építésnél tartunk ugyan, de már ez is több estét, 
éjszakát vett igénybe. Szükségünk van segítségre, nyilván a választópolgárokéra, az 
országgyűlési képviselőjére is. Úgy érzem, hogy bírjuk mind a kettőt. 
 
Összefogásra van szükség. A legfontosabb helyi gyakorlati feladatok, úgy mint a fel-
színi vízelvezetés, városközpont újragondolásra, ill. amit minden nap megkapok: a 
sportcsarnok ügye, ill. a sportélet rendbetétele vonatkozásában is. 
 
Nem mehetek el az mellett sem, amit szinte minden nap megkapok, a közvéleményt 
úgy tűnik leginkább az a kérdés foglalkoztatja, amelyet magam is másképp tennék 
fel.. Azzal állítanak meg bennünket, hogy lesz-e tiszteletdíj? Én inkább azt monda-
nám, hogy úgy kell ezt a kérdést feltenni, hogy tudunk-e felállítani olyan önkormány-
zatot, amelyik ugyanannyi feladatra kevesebb emberrel olcsóbban tudja ezt a munkát 
elvégezni és példát tud abban mutatni, hogy abban az esetben, ha egy önkormány-
zatnak nem erős az anyagi bázisa, akkor túlzott igényeket nem mutat.  
 
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Azt gondolom, hogy erre megtaláltuk a megoldást. Eb-
ben a vonatkozásban a képviselőcsoportunk egy előrehaladott egyeztetést folytat és 
ennek a vázát szeretném előadni. Képviselőink úgy nyilatkoztak, hogy az alaptiszte-
letdíj megállapítása mellett annak felvételétől eltekintenek, csak a rájuk rótt bizottsági 
többletmunka után járó valamilyen mértékű díjazást kívánják igénybe venni. 

T a p s 
Nyilván furcsán hangzik pont tőlem, de ennek még a jogi formáját keressük. Meg fog-
juk oldani a jogszabályi keretek között. A bizottsági struktúrát is egyszerűsíteni sze-
retnénk. Az öt bizottság helyett négyet szeretnénk felállítani. Mindenképpen egy ha-
tékony és olcsó önkormányzatot, képviselőtestületet szeretnénk, ami nem jelent 
többlet terhet a városnak. 
 
Az elmondottakat összefoglalva, ismételten szeretném megköszönni a választópol-
gárok bizalmát, gratulálok képviselőtársaimnak a megválasztásukhoz, és még csak 
annyit szeretnék mondani, hogy hajrá Sárbogárd.” 

T a p s   
 
 
 
    4.)  Képviselők eskütétele. 
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Dr. Sükösd Tamás: felkéri a képviselőket és valamennyi jelenlevőt, hogy a képviselő-
testületi tagok eskütételéhez álljanak fel. Felolvassa az eskü szövegét és kéri, hogy a 
képviselők mondják utána. 
 

„Én, _____________________esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársa-
sághoz hű leszek, az Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és 
megtartatom, a tudomásomra jutott titkot megőrzöm, a képviselői tisztségem-
ből eredő feladataimat Sárbogárd fejlődésének előmozdítása és az Alkotmány 
érvényesülése érdekében lelkiismeretesen teljesítem.  
A megválasztott önkormányzati képviselő meggyőződése szerint:              Isten 
engem úgy segéljen.”  

 
A képviselők aláírják az esküokmányt. 
 
 

A képviselőtestület rátér a további napirendi pontok megtárgyalására. 
 
 
Dr. Sükösd Tamás átadja az ülés vezetését Etelvári Zoltán korelnöknek. 
 

 
 
 
 
  5. A polgármester illetményének megállapítása. 
   Előadó: jegyző 

 
Etelvári Zoltán: a napirend írásos anyagát a képviselőtestület tagjai megkapták. A 
téma előadója a jegyző. Kérdezi, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kiegé-
szítése? 
 
Dr. Krupa Rozália: nincs. 
 
Etelvári Zoltán megkérdezi képviselőtestületi tagokat, hogy szeretnének-e hozzá-
szólni a napirend anyagához. 
 
Mivel a képviselőtestület tagjai a napirendhez nem szóltak hozzá, szavazásra teszi 
fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását, mely szerint a pol-
gármester illetménye 2010. október 3-tól bruttó 521.800 Ft. 
 
A képviselőtestület 10 igen 1 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 
212/2010.(X.15.) Kth. sz. határozata 

 
Sárbogárd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a pol-
gármester illetményének megállapításáról szóló írásos előter-
jesztést megtárgyalta. 
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A Képviselőtestület Dr. Sükösd Tamás polgármester illetményét 
2010. október 3-tól bruttó 521.800 Ft-ban állapítja meg. 
 
Utasítja a jegyzőt, hogy a Képviselőtestület döntésének végre-
hajtásához szükséges intézkedést tegye meg. 
Utasítja az alpolgármestert, hogy a kinevezést írja alá. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  jegyző 
   alpolgármester 

 
 
 

  6. A polgármester költségtérítésének megállapí-
  tása. 

   Előadó: jegyző 
 
 
Etelvári Zoltán: e napirend előadója is a Jegyző Asszony. Megkérdezi, hogy az elő-
terjesztésben foglaltakhoz van-e hozzáfűzni valója? 
 
Dr. Krupa Rozália: nincs. 
 
Etelvári Zoltán: megkérdezi a képviselőtestület tagjaitól, hogy kívánnak-e hozzászólni 
a napirendhez? 
A képviselőtestület tagjai a napirendhez nem szóltak hozzá. 
 
Etelvári Zoltán szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat 
elfogadását, mely szerint a képviselőtestület a polgármester költségátalányát 2010. 
október 3-tól havi 156.540 Ft-ban állapítja meg. 
 
A képviselőtestület 10 igen 1 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 
213/2010.(X.15.) Kth. sz. határozata 

 
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a polgár-
mester költségátalányának megállapításáról szóló előterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi döntést hozta: 
 
A képviselőtestület Dr. Sükösd Tamás polgármester költségáta-
lányát 2010. október 3-tól kezdődően illetményének 30 %-ában, 
156.540 Ft összegben állapítja meg. 
 
Utasítja a jegyzőt, hogy a képviselőtestület döntésének végre-
hajtására a szükséges intézkedést tegye meg. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:   jegyző 
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Etelvári Zoltán: bejelenti, hogy a korelnökséggel járó teendőit ellátta, átadja a szót és 
az ülés vezetését a Polgármester úrnak. 

 
 
 
  7. Az Ügyrendi és Jogi Bizottság megvá- 

  lasztása. 
   Előadó: polgármester 

  
Dr. Sükösd Tamás: elmondja, hogy e napirend tárgyalására két okból is szükség van. 
Az egyik, hogy a törvény előírja, a másik a mai ülésen sorra kerülő alpolgármester 
választást már az új bizottságnak kell lebonyolítania. 
 
A napirend írásos anyagát – a bizottság személyi összetételére vonatkozó, egyenlőre 
üresen hagyott határozati javaslatokkal -  a képviselőtestület tagjai megkapták. Az 
ülés elején kiosztásra került még egy határozati javaslat, melyben a testület arról 
dönt, hogy létrehozza az Ügyrendi és Jogi Bizottságot. Az ÜJB 5 főből áll, ebből 3 fő 
képviselő, 2 pedig külső tag, akiket a város polgárai közül választunk ki. A bizottság-
ba javasolt személyek nyilatkoztak, hogy hozzájárulnak a téma nyílt ülésen történő 
tárgyalásához.  
 
Először az osztott anyagként megkapott határozati javaslat elfogadását teszi fel sza-
vazásra. Felolvassa a határozati javaslatot, mely szerint a képviselőtestület a felada-
tai ellátásának segítésére az SZMSZ 61. §. (1) bekezdése alapján 5 főből álló állan-
dó bizottságként létrehozza az Ügyrendi és Jogi Bizottságot. A bizottság tagjainak 
több mint a felét a teleépülési képviselők közül, 2 fő nem képviselő tagot a város pol-
gárai közül választja meg. Utasítja a polgármestert, hogy bizottsági tagok személyé-
nek megválasztására a javaslatát terjessze a képviselőtestület elé. Utasítja a jegyzőt, 
hogy az SZMSZ 2. számú függelékében a választás eredményeként létrejövő bizott-
sági összetételt vezesse át. 
 
A képviselőtestület 11 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
 

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 
214/2010.(X.15.) Kth. sz. határozata 

 
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a feladatai 
ellátásának segítésére az SZMSZ 61. §. (1) bekezdése alapján 
5 főből álló állandó bizottságként létrehozza az Ügyrendi és Jo-
gi Bizottságot.  
A bizottság tagjainak több mint a felét a teleépülési képviselők 
közül, 2 fő nem képviselő tagot a város polgárai közül választja 
meg.  
Utasítja a polgármestert, hogy bizottsági tagok személyének 
megválasztására a javaslatát terjessze a képviselőtestület elé. 
Utasítja a jegyzőt, hogy az SZMSZ 2. számú függelékében a 
választás eredményeként létrejövő bizottsági összetételt vezes-
se át. 
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Határidő:  javaslatra – azonnal 
   átvezetésre: 2010. október 31. 
Felelős:   polgármester 

    jegyző 
 
 
Dr. Sükösd Tamás: most a bizottság elnökének és tagjainak megválasztására kerül 
sor. Az ÜJB elnökének javasolja Nagy Tibor képviselőt. 
Kérdezi az érintett képviselőt, hogy elfogadja-e a megbízást. 
 
Nagy Tibor: igen. 
 
Dr. Sükösd Tamás: kéri, hogy aki egyetért Nagy Tibor képviselő ÜJB elnökké történő 
megválasztásával, az kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítja, hogy a képviselőtestület 10 igen 1 tartózkodó szavazattal az ÜjB elnö-
kének Nagy Tibor képviselőt megválasztotta. 
 

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 
215/2010.(X.15.) Kth. sz. határozata 

 
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Ügyrendi 
és Jogi Bizottság (ÜJB) elnökének Nagy Tibor képviselőt meg-
választotta. 
 
Utasítja a polgármestert, hogy a határozatnak megfelelő intéz-
kedést tegye meg. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  polgármester 

 
A polgármester gratulál Nagy Tibornak. 
 
 
 
Dr. Sükösd Tamás: az ÜJB képviselő tagjának javasolja Érsek Enikő képviselőt. 
Megkérdezi a jelölttől, hogy vállalja-e a megbízást? 
 
Érsek Enikő: igen. 
 
Dr. Sükösd Tamás szavazásra teszi fel azt a javaslatot, hogy az ÜJB tagja legyen 
Érsek Enikő képviselő. 
A képviselőtestület 10 igen 1 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 
216/2010.(X.15.) Kth. sz. határozata 

 
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Ügyrendi 
és Jogi Bizottság (ÜJB) tagjának Érsek Enikő képviselőt meg-
választotta. 
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Utasítja a polgármestert, hogy a határozatnak megfelelő intéz-
kedést tegye meg. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  polgármester 

 
A polgármester gratulál Érsek Enikőnek. 
 
 
 
Dr. Sükösd Tamás: javasolja az ÜJB képviselő tagjának Ferencz Kornél képviselőt. 
Kérdezi a jelölttől, hogy vállalja-e a megbízást? 
 
Ferencz Kornél: igen. 
 
Dr. Sükösd Tamás: szavazásra teszi fel Ferencz Kornél képviselő ÜJB tagjának tör-
ténő megválasztását. 
 
A képviselőtestület 10 igen 1 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 
217/2010.(X.15.) Kth. sz. határozata 

 
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Ügyrendi 
és Jogi Bizottság (ÜJB) tagjának Ferencz Kornél képviselőt 
megválasztotta. 
 
Utasítja a polgármestert, hogy a határozatnak megfelelő intéz-
kedést tegye meg. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  polgármester 

 
A polgármester gratulál Ferencz Kornélnak. 
 
 
Dr. Sükösd Tamás: ezt követően az ÜJB két külső tagjára tesz javaslatot. Először 
javasolja az ÜJB külső tagjának dr. Berzeviczy Gábor megválasztását. 
Megkérdezi a jelölttől, hogy vállalja-e a munkát az ÜJB-ben? 
 
Dr. Berzeviczy Gábor: igen. 
 
Dr. Sükösd Tamás: szavazásra teszi fel az ÜJB külső tagjának Dr. Berzeviczy Gábor  
megválasztását. 
 
A képviselőtestület 11 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 
218/2010.(X.15.) Kth. sz. határozata 
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Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Ügyrendi 
és Jogi Bizottság (ÜJB) külső tagjának Dr. Berzeviczy Gábort 
megválasztotta. 
 
Utasítja a polgármestert, hogy a határozatnak megfelelő intéz-
kedést tegye meg. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  polgármester 

 
A polgármester gratulál Dr. Berzeviczy Gábornak. 
 
 
Dr. Sükösd Tamás: az ÜJB külső tagjának javasolja Horváth Tibor megválasztását. 
Kérdezi a jelölttől, hogy vállalja-e a megbízást? 
 
Horváth Tibor: tisztelettel vállalom. 
 
Dr. Sükösd Tamás: szavazásra teszi fel az ÜJB külső tagjának Horváth Tibor megvá-
lasztását. 
 
A képviselőtestület 11 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 
219/2010.(X.15.) Kth. sz. határozata 

 
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Ügyrendi 
és Jogi Bizottság (ÜJB) külső tagjának Horváth Tibort megvá-
lasztotta. 
 
Utasítja a polgármestert, hogy a határozatnak megfelelő intéz-
kedést tegye meg. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  polgármester 

 
A polgármestert gratulál Horváth Tibornak. 

T a p s  
 
 
Dr. Sükösd Tamás: az ÜJB képviselő tagjai a 4.) napirendi pontnál letették az esküt. 
Most a külső tagok eskütételére kerül sor. 
Kéri a két külső ÜJB tagot – Dr. Berzeviczy Gábort és Horváth Tibort - hogy tegyék le 
az esküt. 
 
A polgármester esküt vesz az ÜJB külső tagoktól.  

 
„Én, _____________________esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársa-
sághoz hű leszek, az Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és 
megtartatom, a tudomásomra jutott titkot megőrzöm, a külső bizottsági tag  
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tisztségemből eredő feladataimat Sárbogárd fejlődésének előmozdítása és az 
Alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen teljesítem.  
A megválasztott külső bizottsági tag meggyőződése szerint:              Isten en-
gem úgy segéljen.”  

 
A külső bizottsági tagok aláírják az esküokmányt. 

 
 
 
 
  8.   A Képviselőtestület és szervei szervezeti és 

  működési szabályzatáról szóló 10/2007.(III.19.) 
  önkor mányzati rendelet módosítása.  

   Előadó: jegyző 
 
Dr. Sükösd Tamás: az SZMSZ módosítása a következő napirend. Ez most még egy 
viszonylag egyszerűbb módosítás, amit  egy átfogóbb rendeletmódosítás fog követni. 
A napirend előadója a Jegyző asszony. Kérdezi, hogy az írásos előterjesztéshez kí-
ván-e kiegészítést hozzáfűzni. 
 
Dr. Krupa Rozália: nem.  
 
Dr. Sükösd Tamás: a képviselők a rendeletmódosítással foglalkozó írásos anyagot 
megkapták. Kéri a véleményüket. 
A napirendhez hozzászólás nem volt. 
 
Dr. Sükösd Tamás szavazásra teszi fel a rendeletmódosítás elfogadását. 
 
A képviselőtestület 11 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Sárbogárd Város Önkormányzat  
Képviselőtestületének  

29/2010.(X.15.) önkormányzati rendelete 
a képviselőtestület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló  

10/2007.(III.19.) önkormányzati rendelet módosításáról. 
 
 

 
 
  9. Alpolgármester választása,  
   illetményének megállapítása. 
        Előadó: polgármester 

 
Dr. Sükösd Tamás: a bemutatkozó beszédben már utalt az alpolgármester személyé-
re. Novák-Kovács Zsoltot jelöli az alpolgármesteri tisztségre. Kéri a jelöltet, nyilatkoz-
zon, hogy a személyét érintő kérdés nyílt ülésen történő tárgyalásához hozzájárul-e?  
 
Novák-Kovács István Zsolt: igen, hozzájárulok. 
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Dr. Sükösd Tamás: megkéri a jelöltet, nyilatkozzon arról is, hogy megválasztása ese-
tén a tisztséget elfogadja-e? 
 
Novák-Kovács István Zsolt: igen, tisztelettel elfogadom. 
 
Dr. Sükösd Tamás: a szavazást az ÜJB fogja lebonyolítani. 
A szavazás idejére – tekintettel arra, hogy titkos szavazásról van szó - technikai szü-
netet rendel el. 
 
T e c h n i k a i    s z ü n e t . 
 
 
Dr. Sükösd Tamás: kéri Nagy Tibor ÜJB elnököt, hogy ismertesse a választás ered-
ményét. 
 
Nagy Tibor ÜJB elnöke elmondja, hogy a szavazás rendben lezajlott. A szavazólapok 
összeszámlálása során megállapította a bizottság, hogy Novák-Kovács István Zsolt 
alpolgármesterré történő megválasztásához a képviselőtestület tagjaitól 9 igen 2 ér-
vénytelen szavazatot kapott. 

T a p s  
 
Dr. Sükösd Tamás: a titkos szavazás eredményeként megállapítja, hogy a képviselő-
testület 9 igen szavazattal – 2 érvénytelen szavazat ellenében - meghozta döntését 
az alpolgármester személyéről, amely határozat formájában a jegyzőkönyvben rögzí-
tésre kerül. 
 

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 
220/2010.(X.15.) Kth. sz. határozata 

 
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete Novák-
Kovács István Zsolt képviselőt alpolgármesternek megválasz-
totta. 
 
Utasítja a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket 
egye meg. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  polgármester 

 
 
Dr. Sükösd Tamás: az alpolgármester megválasztását követően az eskütételére ke-
rül sor. Kéri jelenlevőket, hogy az eskütétel idejére álljanak fel. 
 
A polgármester esküt vesz az alpolgármestertől: 

 
„Én Novák-Kovács Zsolt esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz 
hű leszek, az Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és megtarta-
tom, a tudomásomra jutott titkot megőrzöm, alpolgármesteri tisztségemből 
eredő feladataimat Sárbogárd fejlődésének előmozdítása és az Alkotmány ér-
vényesülése érdekében lelkiismeretesen teljesítem. Isten engem úgy segéljen.” 



 17 

Az alpolgármester aláírja az esküokmányt. 
 
 
Dr. Sükösd Tamás: a napirend további részében az alpolgármester tiszteletdíjáról 
kell döntenie a képviselőtestületnek. A képviselőtestület tagjai a témával kapcsolatos 
írásos előterjesztést megkapták. A napirend előadójaként hozzáfűzi, hogy a korábbi 
alpolgármester díjazásával szemben a most megválasztott Alpolgármester úr előre 
jelezte, hogy ő a korábbi tiszteletdíj ½ részéért kívánja ellátni ezt a tevékenységet, 
ezért – és ezt külön kiemeli - minden tisztelet az övé. 
Kérdezi a képviselőtestületi tagokat, hogy kívánnak-e hozzászólni a napirendhez? 
 
A napirendhez a képviselőtestület tagjai nem szóltak hozzá.  
A polgármester szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat 
elfogadását, mely szerint az alpolgármester tiszteletdíja 2010. október 15-től havi 
bruttó 64.300 Ft. 
 
A képviselőtestület 10 igen 1 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 
221/2010.(X.15.) Kth. sz. határozata 

 
Sárbogárd Város Önkormányzatának képviselőtestület Novák-
Kovács István Zsolt alpolgármester tiszteletdíját 2010. október 
15-től havi bruttó 64.300 Ft összegben állapítja meg. 
 
Utasítja a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket te-
gye meg. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  polgármester 

 
 
 
 
   10. Alpolgármester költségátalányának  

   megállapítása. 
    Előadó: polgármester 

 
Dr. Sükösd Tamás: az írásos előterjesztés a képviselőtestület tagjainak megküldésre 
került. Kéri a képviselőtestületi tagok véleményét. 
 
A képviselőtestületi tagok a napirendhez nem szóltak hozzá. 
 
Dr. Sükösd Tamás: jelzi, hogy a költségátalány a csökkentett összegű tiszteletdíj 
százalékában kerül megállapításra, egyeztetve a megválasztott alpolgármesterrel.  
Szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását, 
mely szerint a képviselőtestület az alpolgármester költségátalányát 2010. október 15-
től tiszteletdíjának 20 %-ában: 12.860 Ft összegben állapítja meg. 
 
A képviselőtestület 10 igen 1 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 

222/2010.(X.15.) Kth. sz. határozata 
 

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete az alpol-
gármester részére költségátalány megállapításáról szóló előter-
jesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozta: 
 
A Képviselőtestület Novák-Kovács István Zsolt alpolgármester 
költségátalányát 2010. október 15-től kezdődően tiszteletdíjá-
nak 20 %-ában, 12.860 Ft összegben állapítja meg. 
 
Utasítja a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket te-
gye meg. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  polgármester 
 

 
 
Dr. Sükösd Tamás: tulajdonképpen az alakuló ülés a jogszabály szerinti kötelező 
feladatait teljesítette, mert a napirendi pontokat megtárgyalta a szükséges dolgokban 
döntést hozott. Átadja a szót Jegyző Asszonynak. 
 
 
Dr. Krupa Rozália: köszönti a képviselőtestület tagjait a saját és a polgármesteri hiva-
tal dolgozói nevében. Gratulál mindenkinek a megválasztásához, a munkájukhoz sok 
sikert kíván.  
Az elhangzottakhoz csatlakozva elsősorban azt kívánja, hogy a választási ígéreteik 
közül talán a legfontosabbat, a munkahelyteremtést sikerüljön minél előbb megvaló-
sítani. 
 
A képviselőtestület döntés előkészítési és végrehajtási feladatait végzi a polgármes-
teri hivatal. Ezzel a tevékenységgel fogjuk a képviselőtestület munkáját segíteni. 
Néhány technikai kérdés: az Önkormányzati Törvény és az SZMSZ szabályaiból azt 
a részt, ahol a képviselők jogairól és kötelezettségeiről esik szó kiosztottuk. Kigyűjtöt-
tük, hogy mindenki próbáljon eligazodni a szabályok között és olyan anomália, ami a 
héten már volt, ne következzen be. 
 
A hatályos önkormányzati rendeleteket  - 33 db-ot – szintén átadtuk a képviselőtestü-
leti tagoknak az ülés elején. Kéri tanulmányozzák át, mert az október 29-i testületi 
ülésen a döntések egy részénél már alkalmazni kell. Elsősorban az Egészségügyi és 
Szociális Bizottság az akinek számos átruházott hatásköre van és a döntéseket meg 
kell, hogy hozzák, hosszabb ideje várnak az ügyek döntésre.  
 
A korábbi képviselőtestületek határozatairól is jó ha tájékozódnak, hiszen jogfolyto-
nosság van. Az előző határozatok mindaddig érvényesek, amíg azt a képviselőtestü-
let meg nem változtatja. Tehát a korábbi döntések az új képviselőkre, képviselőtestü-
letre ugyanúgy vonatkoznak. 
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Felhívja a figyelmet a testület működésével kapcsolatban arra, hogy a polgármester-
nek a megválasztását követően, a képviselőknek az eskütételtől számított 30 napon 
belül vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségük van. Kéri a határidő betartását, mert 
nem gyakorolhatják képviselői jogaikat, ha ezt elmulasztják, mindaddig amíg nem 
pótolják. Ehhez még egy átvételt le kell bonyolítani  - az alakuló ülés után -  mert a 
vagyonnyilatkozatokat aláírással kell átvenni. 
A képviselői munkához még egyszer sok sikert kíván. 
 
Dr. Sükösd Tamás: megköszöni a Jegyző Asszonynak a tájékoztatást. 
Tájékoztatja ő is a képviselőket, hogy rövid időn belül – 2010. október 22-én 9 órakor 
– rendkívüli testületi ülés kerül összehívásra, ahol a bizottsági struktúra kialakítására, 
ill. a bizottságok elnökének és tagjainak a megválasztására kerül sor. 
 
Megköszöni a képviselőtestület munkáját, a tisztelt vendégeknek a megjelenést, az 
képviselőtestület alakuló ülését 1716 órakor bezárta. 
 

S z ó z a t (zongora kisérettel)  
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