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Vecsés Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

Szám: 12/2019. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

amely készült Vecsés Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

2019. május 15-én (szerda)  

a Vecsési Polgármesteri Hivatal dísztermében 

megtartott II. rendkívüli üléséről 

 

Jelen vannak: 

Alattyányi István, Czibolya Zoltán, dr. Lugosi Mária, Oláh László, Saska Istvánné, Tóth Judit, 

Várszegi Csaba képviselők, Szlahó Csaba polgármester 

 

Jelen vannak továbbá: 

Mohainé Jakab Anikó jegyző 

 

Szlahó Csaba polgármester: üdvözlöm a képviselőket és a megjelenteket. Megállapítom a 

jelenléti ív alapján, hogy a 11 fős Képviselő-testületből 8 fő jelen van, így a Képviselő-testület 

határozatképes. A Képviselő-testület II. rendkívüli ülését megnyitom. 

 

Levezető elnök: Szlahó Csaba polgármester 

 

Szlahó Csaba polgármester: napirendi pontra az alábbi javaslatot teszem: 

 

1. napirendi pont: 

Javaslat a Semmelweis Bölcsőde és a Semmelweis Bölcsőde Telephelye – Tipegők Bölcsőde 

szakmai programjának és szakmai munkatervének jóváhagyására és a 276/2018. (XII.13.), 

277/2018. (XII.13.) határozatok visszavonására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a napirendi pont elfogadását. 

 

 

109/2019. (V.15.) határozat 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete napirendjét az alábbiak szerint 

állapítja meg: 

 

1. napirendi pont: 

Javaslat a Semmelweis Bölcsőde és a Semmelweis Bölcsőde Telephelye – Tipegők Bölcsőde 

szakmai programjának és szakmai munkatervének jóváhagyására és a 276/2018. (XII.13.), 

277/2018. (XII.13.) határozatok visszavonására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

 

(8 igen szavazat, egyhangú) 
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1. napirendi pont: 

Javaslat a Semmelweis Bölcsőde és a Semmelweis Bölcsőde Telephelye – Tipegők Bölcsőde 

szakmai programjának és szakmai munkatervének jóváhagyására és a 276/2018. (XII.13.), 

277/2018. (XII.13.) határozatok visszavonására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került.  

 

Mohainé Jakab Anikó jegyző: folyamatban van az új bölcsődének a működési engedély 

kérelme. A Magyar Bölcsődék Egyesületének szakértői véleménye alapján szükséges a szakmai 

program módosítása. A működési engedélyezési eljárás gyorsítása érdekében került a 

Képviselő-testület elé rendkívüli ülésen. Az előterjesztés két határozati javaslatból áll, az első 

a Semmelweis Bölcsőde szakmai programjának és szakmai munkatervének módosítása, a 

második a Tipegők Bölcsőde szakmai programjának és szakmai munkatervének módosítása.  

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel az 1. határozati javaslat elfogadását. 

 

 

110/2019. (V.15.) határozat 

 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2019. május 15. 

napjától jóváhagyja a határozat mellékletét képező, Vecsés Város Önkormányzata 

által fenntartott Semmelweis Bölcsőde szakmai programját és szakmai munkatervét és 

ezzel egyidejűleg a 276/2018. (XII. 13.) határozatát visszavonja. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt döntéséről 

értesítse a Semmelweis Bölcsőde vezetőjét. 

 

Határidő: azonnal,  

értesítésre: a döntést követő 5. nap 

Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

 

(8 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a 2. határozati javaslat elfogadását. 

 

 

111/2019. (V.15.) határozat 

 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2019. május 15. 

napjától jóváhagyja a határozat mellékletét képező, Vecsés Város Önkormányzata 

által fenntartott Semmelweis Bölcsőde Telephelye – Tipegők Bölcsőde szakmai 

programját és szakmai munkatervét és ezzel egyidejűleg a 277/2018. (XII. 13.) 

határozatát visszavonja. 
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2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt döntéséről 

értesítse a Semmelweis Bölcsőde vezetőjét. 

 

Határidő: azonnal,  

értesítésre: a döntést követő 5. nap 

 

Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

(8 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

Szlahó Csaba polgármester: mivel több napirendi pont nincs, az ülést bezárom. 

 

 

 

k.m.f. 

 

 

 

Szlahó Csaba      Mohainé Jakab Anikó 

     polgármester         jegyző 

 

 

 

Jegyzőkönyvvezető: 

 

Kun Csabáné 

 

 

 


