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Jegyzıkönyv
Sárhida Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2010. október 18. napján 18 órai kezdettel
megtartott alakuló ülésérıl.
Az ülés helye: Kultúrház Sárhida
Jelen vannak: Mázsa Ferenc polgármester, Bakos Tibor, Balogh Tiborné, Gáspár Lászlóné,
Pete Istvánné települési képviselık.
Igazoltan távol: Lakosság részérıl: 34 fı
Tanácskozási joggal meghívottak: Marton Csabáné igazgatási ügyintézı dr. Gombos Gábor
körjegyzı megbízásából, Faragó Gézáné HVB elnöke.
Gáspár Lászlóné korelnök köszönti a megválasztott polgármestert, a települési képviselıket,
valamint a körjegyzıt helyettesítı Marton Csabánét, a meghívott vendégeket és külön
köszönti a település érdeklıdı állampolgárait. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, mivel az 5 fı települési képviselıbıl 5 fı megjelent.
Az ülést megnyitja. Elmondja, hogy a mai alakuló ülésen az újonnan megválasztott képviselıtestületnek olyan kérdésekben kell döntenie, melyeket a települési önkormányzatokról, illetve
a polgármesteri tisztség ellátásáról szóló törvények kötelezıen elıírnak. Javaslatot tesz az ülés
napirendjére, mely alapján a képviselı-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi
napirend tárgyalását fogadja el:
Napirend:
1. A választási bizottság tájékoztatója a választás eredményérıl, megbízólevelek
átadása.
Elıadó: Faragó Gézáné HVB elnöke
2. Az önkormányzati képviselık és a polgármester eskütétele.
Elıadó: Gáspár Lászlóné korelnök
3. A polgármester tiszteletdíjának megállapítása.
Elıadó: Gáspár Lászlóné korelnök
4. Ügyrendi Bizottság létrehozása.
Elıadó: Mázsa Ferenc polgármester
5. Az alpolgármester választása titkos szavazással, eskütétele.
Elıadó: Mázsa Ferenc polgármester
6. Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása.
Elıadó: Ügyrendi Bizottság elnöke
7. Megbízás adása a Szervezeti és Mőködési Szabályzat felülvizsgálatára.
Elıadó: Mázsa Ferenc polgármester
8. A polgármesteri program ismertetése.
Elıadó: Mázsa Ferenc polgármester
9. Egyebek.
Napirendek tárgyalása:
1. A választási bizottság tájékoztatója a választás eredményérıl, megbízólevelek
átadása.
Elıadó: Faragó Gézáné HVB elnöke

3

Gáspár Lászlóné korelnök felkéri Faragó Gézáné HVB elnökét, hogy tartsa meg
tájékoztatóját a helyi választás lebonyolításáról, annak eredményérıl, majd ezt követıen a
Himnusz elhangzása után adja át a polgármesternek és a települési képviselıknek a
megbízóleveleket.
Faragó Gézáné a HVB elnöke ismerteti – a jegyzıkönyvhöz mellékelt elıterjesztés alapján –
a 2010. október 3-án megtartott általános önkormányzati és települési kisebbségi
önkormányzati választás elıkészületeit, a szavazás lebonyolítását, valamint a választás
végleges eredményét.
A tájékoztatás, majd a Himnusz elhangzása után átadja a megbízóleveleket a polgármesternek
és a települési képviselıknek gratulálva és sok sikert, egészséget és eredményes munkát
kívánva a következı négy évre. Majd szavalat következik. (Ady Endre: A tőz csiholója)
2. Az önkormányzati képviselık és a polgármester eskütétele.
Elıadó: Gáspár Lászlóné korelnök
Gáspár Lászlóné korelnök elmondja, hogy elıször a képviselı-testület, majd a polgármester
teszi le az esküt. Megkéri a képviselı-testület minden tagját és a jelenlévıket, hogy
szíveskedjenek felállni az eskütételhez, majd az eskü szövegét tagolva Faragó Gézáné a HVB
elnöke után mondani.
A települési képviselık a HVB elnöke elımondása alapján leteszik az esküt.
A korelnök felkéri a jelenlévıket, hogy maradjanak állva, a polgármester eskütétele
következik a képviselı-testület elıtt.
A polgármester a HVB elnöke, mint esküvevı elımondása alapján leteszi az esküt.
Gáspár Lászlóné korelnök felkéri a képviselıket és a polgármestert, hogy írják alá az
eskütételrıl szóló jegyzıkönyvet. (jegyzıkönyvhöz mellékelve)

3. A polgármester tiszteletdíjának megállapítása.
Elıadó: Gáspár Lászlóné korelnök
Gáspár Lászlóné korelnök elmondja, hogy a polgármester tiszteletdíjának a megállapítása
ugyancsak kötelezı napirend. Mázsa Ferenc polgármester úr társadalmi megbízatásban látja el
feladatát a jelöltté váláskor tett nyilatkozata alapján. A társadalmi megbízatású polgármester
tiszteletdíjának megállapítása a polgármesteri tisztség ellátásáról szóló törvény szerint
történik. A polgármester tiszteletdíját a köztisztviselık jogállásáról szóló, többször módosított
1992. évi XXIII. törvény 42. § (3) bekezdése szerint megalkotott, önkormányzati rendeletben
megállapított illetményalap /38.650.-Ft/ és az alábbi keretek között meghatározott szorzószám
szorzataként, összegszerően kell megállapítani:
Ezernél kevesebb lakosú településen a szorzószám 2,5-4,5, így a polgármester tiszteletdíját
96.625.- Ft és 173.925.-Ft között kell összegszerően megállapítani.
Azonban a polgármester, írásban benyújtott kérésére mellızheti a testület a tiszteletdíj
megállapítását, illetve a törvényben meghatározottnál kisebb összegben is megállapíthatja.
A polgármesteri tisztség ellátásáról szóló törvény nem szabályozza, hogy a tiszteletdíj
megállapítására ki tesz javaslatot.
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Megteheti İ, mint korelnök, vagy akár más képviselı is. Az említett törvény alapján javasolja
a polgármester úr tiszteletdíját 150.000.-Ft-ban megállapítani, a régi polgármester úr
tiszteletdíjának szintjén, nem emelve azt. A tiszteletdíjat egyszerő szótöbbséggel hozott
határozatban kell megállapítani. Bejelenti, hogy elızetes egyeztetés alapján a polgármester a
döntéshozatalban nem vesz részt. Megkéri a polgármestert, hogy szíveskedjen elhagyni az
üléstermet.
Mázsa Ferenc polgármester elhagyja a termet.
Gáspár Lászlóné korelnök megkérdezi a képviselıket, hogy van-e valakinek más javaslata.
Gáspár Lászlóné korelnök – mivel más javaslat nem hangzott el, szavazásra teszi fel a
kérdést, aki egyetért azzal, hogy a polgármester tiszteletdíját 2010. október 4. napjától
150.000.-Ft-ban állapítsák meg, kézfeltartással szavazzon.
A képviselı-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következı határozatot:
23/2010. számú Határozat:
Sárhida Község Önkormányzati Képviselı-testülete Mázsa Ferenc
polgármester tiszteletdíját 2010. október 4. napjától havi bruttó
150.000.-Ft-ban állapítja meg.
A képviselı-testület felkéri a körjegyzıt, hogy a szükséges
intézkedésekrıl gondoskodjon.
Határidı: 2010. november 15.
Felelıs: dr. Gombos Gábor körjegyzı
Mázsa Ferenc polgármester visszatért a terembe.
Gáspár Lászlóné korelnök tájékoztatja a polgármestert, hogy a képviselı-testület a
polgármesteri tiszteletdíjat 150 ezer forintban állapította meg. Majd a képviselı-testületet
tájékoztatja, hogy a polgármester költségátalányának megállapítására a soron következı
testületi ülésen kerül sor. Majd elmondja, hogy az átalány összegét a tiszteletdíj összegének
20-30 % között lehet megállapítani.
Gáspár Lászlóné korelnök elmondja, hogy megbízatása véget ért, az ülés további vezetését
átadja a polgármesternek.
4. Ügyrendi Bizottság megválasztása.
Elıadó: Mázsa Ferenc polgármester
Mázsa Ferenc polgármester elmondja, hogy az ügyrendi bizottságot kötelezı létrehozni,
ezen kívül lehetne más bizottságokat is, azon kívül, hogy milyen tevékenységre hoznák létre,
ezekre a késıbbiekben kerülhetne sor. Az Ügyrendi Bizottságnak a legfontosabb feladata itt
most az alakuló ülésen nem más, mint az alpolgármester titkos szavazással történı
megválasztásának az elıkészítése és lebonyolítása. Késıbbiekben is van ennek a bizottságnak
feladata, a tiszteletdíjakban bekövetkezett változásoknak a nyomon követése, ezzel
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kapcsolatos javaslatok megtétele. Feladata még a vagyon nyilatkozatok kezelése is. A vagyon
nyilatkozatokat az alakuló ülést követı 30 napon belül be kell nyújtani a képviselı-testületi
tagoknak, valamint közeli hozzátartozóik részérıl is. Majd elmondja, hogy az Ügyrendi
Bizottság 3 fıbıl áll, korábban is 3 fıbıl állt a bizottság és jól ellátta a feladatát. Javaslatot
tesz az Ügyrendi Bizottsági tagokra (Balogh Tiborné és Bakos Tibor települési képviselık), és
a bizottság elnökére (Pete Istvánné települési képviselı). Megkérdezi a javasolt személyeket,
hogy elfogadják-e a tagságot, illetve az elnöki tisztséget.
A polgármester által javasolt személyek elfogadták a bizottságban való részvételt.
Mázsa Ferenc polgármester felteszi a kérdést, aki egyetért az ügyrendi bizottság
megalakításával a javaslat szerinti elnökkel, illetve tagokkal, kézfeltartással szavazzon.
A képviselı-testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül meghozta a
következı határozatot:
24/2010. számú Határozat:
Sárhida Község Önkormányzati Képviselı-testülete 3 fıs Ügyrendi
Bizottságot hoz létre. Elnökének Pete Istvánné, tagjainak Balogh
Tiborné és Bakos Tibor települési képviselıket választja.
Mázsa Ferenc polgármester a megalakult Ügyrendi Bizottságnak nagyon jó munkát kíván.
5. Az alpolgármester választása, eskütétele.
Elıadó: Mázsa Ferenc polgármester
Mázsa Ferenc polgármester elmondja, hogy az alpolgármester megválasztása mely
törvények alapján történik. Gáspár Lászlóné települési képviselıt javasolja
alpolgármesternek. Majd ismerteti az alpolgármester választás menetét, a szavazás módját.
Felkéri az Ügyrendi Bizottságot (mint szavazat számláló bizottságot), a titkos szavazás
lebonyolítására. A titkos szavazás lebonyolítására szünetet rendel el.
szünet
Az Ügyrendi Bizottság kiosztotta a szavazólapot a polgármesternek és a 4 fı képviselınek,
megvizsgálta az urnát, hogy üres-e, majd mindenkivel ismertette a szavazás módját.
A képviselı-testület tagjai a helyiségben a szavazólapokat az urnába helyezték.

szünet után
Mázsa Ferenc polgármester a szünet után megnyitotta az ülést, megállapította, hogy az ülés
5 fıvel továbbra is határozatképes. Felkérte az Ügyrendi Bizottsági elnökét, hogy ismertesse a
szavazás eredményét.
Pete Istvánné Ügyrendi Bizottság elnöke elmondja, hogy a kiosztott szavazólapok száma: 5
db, az urnában talált szavazólapok száma: 5 db. A szavazólapon szereplı Gáspár Lászlóné
jelölt neve mellett 3 igen, 2 nem aláhúzás volt.
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Az Ügyrendi Bizottság megállapította, hogy Gáspár Lászlóné települési képviselı elnyerte az
alpolgármesteri tisztséget, vagyis Sárhida Község Önkormányzati Képviselı-testülete Gáspár
Lászlónét megválasztotta alpolgármesternek. Gratulál a megbízásához, sok sikert, jó
egészséget kíván a munkájához. Majd felkéri az alpolgármester asszonyt, hogy a HVB elnöke
elıtt tegye le az esküt.
Az alpolgármester a HVB elnöke, mint esküvevı elımondása alapján leteszi az esküt.
(eskütételrıl szóló jegyzıkönyv a jegyzıkönyvhöz mellékleve)
Gáspár Lászlóné alpolgármester megköszöni a bizalmat, elmondja, hogy megpróbál helyt
állni. Várja, hogy a polgármester milyen feladatokat fog rá osztani.
6. Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása.
Elıadó: Mázsa Ferenc polgármester
Mázsa Ferenc polgármester megkérdezi az alpolgármester asszonyt, hogy a tiszteletdíj
megállapításáról nyilatkozzon.
Gáspár Lászlóné alpolgármester elmondja, hogy nem kér tiszteletdíjat, tiszteletdíj nélkül
kívánja ellátni a feladatát.
Mázsa Ferenc polgármester elmondja, hogy a nyilatkozat alapján az Ügyrendi Bizottság
nem tesz javaslatot az alpolgármester asszony tiszteletdíjára.
7. Megbízás adása a Szervezeti és Mőködési Szabályzat felülvizsgálatára.
Elıadó: Mázsa Ferenc polgármester
Mázsa Ferenc polgármester elmondja, hogy ez a napirend szintén kötelezı napirend az
alakuló ülésen. Az SZMSZ felülvizsgálata és állandó naprakészen tartása az Ügyrendi
Bizottság feladata javaslat tételre a képviselı-testület felé. A jelenleg is érvényben lévı
szervezeti és mőködési szabályzatot az újjáválasztott testületnek 6 hónapon belül felül kell
vizsgálni. Ennek ellenére kéri az Ügyrendi Bizottságot arra, hogy módosító javaslatait
(elızetes konzultációval) 2010. december 31-ig tegye meg. (mely §-okban szükséges
módosításokat végrehajtani tapasztalataik alapján)
A képviselı-testület egyetértett a javaslattal.
Mázsa Ferenc polgármester felteszi a kérdést, aki egyetért azzal, hogy az SZMSZ
felülvizsgálatára az Ügyrendi Bizottságot felkérjék és a módosítások elıterjesztésére 2010.
december 31. napjáig sor kerüljön, kézfeltartással szavazzon.
A képviselı-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következı határozatot:
25/2010. számú Határozat:
Sárhida Község Önkormányzati Képviselı-testülete megbízza az
Ügyrendi Bizottságot az önkormányzat Szervezeti és Mőködési
Szabályzatának felülvizsgálatával.
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A képviselı-testület felkéri az Ügyrendi Bizottság elnökét, hogy a
Szervezeti és Mőködési Szabályzat módosítására vonatkozó
javaslatot 2010. december 31. napjáig terjessze a képviselı-testület
elé.
Határidı: 2010. december 31.
Felelıs: Pete Istvánné Ügyrendi Bizottság elnöke
8. A polgármesteri program ismertetése.
Elıadó: Mázsa Ferenc polgármester
Mázsa Ferenc polgármester tisztelettel köszönti a jelenlévıket. Elmondja, hogy
mindenkinek köszöni, hogy a 2010. október 3-i választáson szép számmal megjelentek, a
szavazó fülkékben leadták szavazatukat, tulajdonképpen véleményt mondtak. Köszöni a
feléjük terjedı bizalmat a képviselıtársai nevében is, ígéri, hogy minden tudásával, minden
erejével azon lesz, hogy Sárhida község érdekeit minden fórumon lelkiismeretesen képviseli.
Majd elmondja, hogy az alakuló ülésen a polgármesteri program ismertetése nem kötelezı
napirend. Polgármesteri tervei vannak (bemutatkozó anyagára utal) a település jövıjét illetıen
egy bizonyos idıszakot felölelve.(négy éves ciklus végére) Röviden ismerteti a fejlesztési
elképzeléseit, terveit:
- Kossuth utcai járdák felújítása,
- futballpálya környékén aszfaltos kézilabda, vagy kosárlabda pálya elkészítése,
valamint ugyanitt parkolási helyek kialakítása,
- ravatalozó elıtti fedett tér kialakítása,
- faluközpont aszfaltozása, térkövezése, stb.
Majd elmondja, hogy konkrét gazdasági tervet 6 hónapon belül kell a képviselı-testület elé
terjeszteni. (képviselı-testület, falu véleményét „beleszıve”) Terve, hogy ezzel kapcsolatban
(fejlesztési elképzelések) a véleményeket kérdıíven kérdezik meg. Ezt a véleménynyilvánítást
a lakosság részérıl nagyon fontosnak tartja.
Tovább folytatja az elképzeléseinek a felsorolását:
- képviselı-testületi üléseken vegyen részt a lakosság, a hirdetıtáblákat figyeljék,
olvassák a falu újságját, a honlapját, bátran kérdezzék bármikor.
- információ áramlás,
- helyben való ügyintézés (majdnem minden feltétel adott), 2010. november 1-tıl vissza
kell állni,
- épületek komfortosak, elfogadhatók legyenek,
- kultúra háza teljen meg tartalommal és élettel, (klubfoglalkozások, dalkör, tánc, torna
stb.),
- oktatás, nevelés jó irányba való elmozdulása.
Majd felsorolja a kötelezıen ellátandó feladatokat (ivóvíz ellátás, utak, hidak karbantartása,
közszolgáltatások biztosítása stb.)
Elmondja még, hogy hosszú távú fennmaradás fejlesztések nélkül semmilyen formában nem
lehetséges. Fejlesztésekhez források kellenek, saját bevételi lehetıség kevés, elmozdulni úgy
lehet, hogy a kiadásokat csökkentik. Ezt úgy lehet áttekinteni, hogy minden 20 ezer forint
feletti kiadást egyenként át kell nézni, át kell gondolni, hogy ez a mőködéshez, feladatok
ellátásához mindenképp kell-e. A hitelekkel kapcsolatban elmondja, hogy ezek jó részét csak
fejlesztésekre kell fordítani. A fejlesztésekhez sok pénz kell, ezért tartja fontosnak a felmérést
a lakosság részérıl (fejlesztések sorrendje miatt) - lakosság elképzeléseit tükrözi vissza-.
Majd a pályázatok intenzív figyelését tartja szükségesnek. Elmondja még, hogy nem
feltétlenül kell minden megjelenı pályázatot benyújtani.
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Nagyon fontosnak tartja az emberi erıforrást. Továbbra is számít az alkalmazottak munkájára,
a jövıre vonatkozóan sokkal pontosabb feladat meghatározást, gyakoribb, szigorúbb
számonkérést tervez.
A választási bemutatkozó anyagában új irányokról, új módszerekrıl, új eszközökrıl szólt.
Elhatározása, hogy sokkal másabb módszereket kíván alkalmazni, hogy folyamatosan
élhetıbbé, komfortosabbá tegyék a településüket. (a régi jó módszereket átvéve is)
Itt érkezett el a programbeszédében ahhoz, hogy szeretné megköszönni a maga és sokak
nevében, hogy megköszönje azt a munkát, melyet Bakos Tibor polgármesterként végzett a
település érdekében az elmúlt tizenkét évben. Megköszöni a jelenlévık figyelmét, elmondja,
hogy munkájában és magatartásában is tartja magát Mark Twain mondásához, hogy „mindig
legyél tisztességes, ez majd sok embernek örömet okoz, a többi pedig megdöbben” Sok sikert
kíván mindannyiuknak a közös munkához. Majd átadja a szót Pete Istvánné települési
képviselınek.
Pete Istvánné települési képviselı elmondja, hogy a polgármester úr utolsó gondolataihoz
szeretne csatlakozni és a régi polgármester úrnak pár köszönı szót mondani a maga, az iskola
tanulói és a kollégák nevében. Ismerteti a köszönı levelet. (Gyerekek emlegetik a sok közös
túrát, kirándulást, ismertetıt a helyszínekrıl, a tréfákat, vicceket, az iskolai látogatásait,
fegyelemre, figyelemre, egymás tiszteletére való tanítását, általa alapított díjat. A
pedagógusok a velük való jó kapcsolatot, falusi rendezvények elıkészítését, a közös
pályázatírásokat emlegetik. Szabadidejét, estéit, hétvégéit áldozta fel a pályázatok írásakor. A
sok munka baráti társasággá formálta ıket, szívesen töltötték együtt a szabadidejüket.)
Elmondja még, hogy „azt kívánja minden vezetınek, az új polgármesternek is, hogy olyan
támogató, segítı együttmőködı csapatot tudjon kialakítani, amilyen neked sikerült. Kedves
Tibor tıled csak mint polgármestertıl köszönünk el, de támogatásodra, segítségedre
képviselıként továbbra is számítunk. Köszönjük szépen”.
Bakos Tibor települési képviselı megköszöni a szép szavakat, majd elmondja, hogy annyit
ígérhet, hogy továbbra is segíteni fog. Az új polgármesternek pedig sok erıt, egészséget kíván
a munkájához.
Mázsa Ferenc polgármester megköszöni Pete Istvánnénak a megemlékezést.
9. Egyebek.
Mázsa Ferenc polgármester megkérdezi a képviselı-testületet, hogy van-e javaslatuk,
kérdésük az egyebek napirendnél.
Kérdés, javaslat nem hangzott el.
Mázsa Ferenc polgármester elmondja, hogy neki van javaslata. A vörösiszap katasztrófa
kapcsán náluk is volt győjtés (tisztítószerek stb.) Megköszöni mindenkinek, aki valamilyen
formában ehhez a győjtéshez hozzájárult. Ezen kívül azt a javaslatot szeretné a képviselıtestület elé terjeszteni, hogy a Nemzeti Kármentı Alapba önkormányzatuk egy bizonyos
összeg felajánlásával járuljon hozzá az áldozatok, hozzátartozóik, illetve a károsultak
megsegítésére. Javasolt összeg a támogatásra 50 ezer Ft, megkérdezi, hogy a képviselıtestület ezzel egyetért-e, van-e más javaslat az összegre vonatkozóan, vagy más jellegő
felajánlásra.
A képviselı-testület egyhangúlag egyetértett a javasolt összeg felajánlásával.
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Mázsa Ferenc polgármester javaslatára a képviselı-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozta:
26/2010. számú Határozat:
Sárhida Község Önkormányzati Képviselı-testülete 50.000.-Ft összeg
felajánlásával járul hozzá a vörösiszap katasztrófa sújtotta Devecser és
Kolontár települések károsultjainak megsegítésére.
A képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a felajánlott 50.000.Ft a Nemzeti Kármentı Alap számlájára befizetésre kerüljön.
Határidı: 2010. november 15.
Felelıs: Mázsa Ferenc polgármester

Mázsa Ferenc polgármester megköszöni a megjelenést, az ünnepélyes alakuló ülést 19 óra
30 perckor bezárja.

Kmf.

Mázsa Ferenc
polgármester

Marton Csabáné igazgatási ügyintézı
dr. Gombos Gábor körjegyzı megbízásából

