
Vecsés Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

Szám: 22/2019. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

készült Vecsés Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

2019. október 29-én (kedden) 17.00 órai kezdettel 

a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében 

megtartott alakuló üléséről 

 

 

Jelen vannak: 

Szlahó Csaba polgármester, Alattyányi István, Czibolya Zoltán, Frühwirthné Halász Melinda, 

Kalasovszky Bernadett, Kovács Márton, dr. Lugosi Mária, Nagy Károly, Oláh László, 

Skribekné Komár Ágnes, Várszegi Csaba képviselők 

 

Jelen van továbbá: 

dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselő, Mohainé Jakab Anikó jegyző, Halápiné Borbás 

Ágnes aljegyző, Igazgatási Osztály vezetője, Osztertágné dr. Dobrovitz Magdolna HVB 

elnöke, Faltuszné Szabó Nikoletta Vecsési Járási Hivatal 

 

Szlahó Csaba polgármester: köszöntöm a Képviselő-testület 2019. október 13-án 

megválasztott tagjait, a meghívott vendégeket és a megjelent érdeklődőket.  

Az alakuló ülésünket a Himnusz meghallgatásával kezdjük. Kérem, álljanak fel. 

 

HIMNUSZ 

 

Szlahó Csaba polgármester: megállapítom, hogy az alakuló ülés határozatképes, mivel a 

megválasztott képviselők közül mind a 11 fő jelen van. Átadom a szót dr. Szűcs Lajos 

országgyűlési képviselőnek. 

 

dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselő: Mélyen Tisztelt Polgármester Úr, Kedves Képviselő 

Hölgyek és Urak, Tisztelt Vecsésiek! Már második alkalommal lehetek jelen az új 

választókerületi besorolás miatt itt Vecsésen a Képviselő-testület alakuló ülésén, először 

2014-ben és most 2019-ben. 2019. október 13-án milyen eredmény született, mindenki tudja. 

Mostantól kezdve egy dolog fontos, a Képviselő Hölgyek és Urak és a Polgármester Úr egy 

irányba tudja-e tolni a település szekerét. Innentől kezdve az a fontos, hogy az önkormányzat 

hogyan működik. Ehhez szeretnék Polgármester Úrnak, Képviselő Hölgyeknek és Uraknak 

nagyon sok kitartó és következetes munkát és jó egészséget kívánni és még azt, hogy ezt 

egységben Vecsés előmozdítása érdekében tegyék. A Jóisten áldja meg Önöket!  

 

Szlahó Csaba polgármester: köszönjük a jó kívánságot, igyekszünk megszívlelni. Az alakuló 

ülés napirendjét a kiküldött meghívónak megfelelően tárgyaljuk az alábbiak szerint: 

 

1. napirendi pont: 

Ünnepélyes megnyitó, a Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója a választásról, a 

választás végleges eredményének ismertetése 

Előterjesztő: Szlahó Csaba 

  polgármester 

Osztertágné dr. Dobrovitz Magdolna 

  Helyi Választási Bizottság elnöke 

 

2. napirendi pont: 

Az önkormányzati képviselők eskütétele 

Előterjesztő: Osztertágné dr. Dobrovitz Magdolna 

  Helyi Választási Bizottság elnöke 
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3. napirendi pont: 

A polgármester eskütétele 

Előterjesztő: Osztertágné dr. Dobrovitz Magdolna 

  Helyi Választási Bizottság elnöke 

 

4. napirendi pont: 

A polgármesteri program ismertetése 

Előterjesztő: Szlahó Csaba 

  polgármester 

 

5. napirendi pont: 

A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása 

Előterjesztő: Szlahó Csaba 

  polgármester 

 

6. napirendi pont: 

Szavazatszámláló Bizottság létrehozása az alpolgármester választásához 

Előterjesztő: Szlahó Csaba 

  polgármester 

 

7. napirendi pont: 

Az alpolgármester megválasztása 

Előterjesztő: Szlahó Csaba 

  polgármester 

 

8. napirendi pont: 

Az alpolgármester eskütétele 

Előterjesztő: Szlahó Csaba 

  polgármester 

 

9. napirendi pont: 

Az alpolgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása 

Előterjesztő: Szlahó Csaba 

  polgármester 

 

10. napirendi pont: 

Bizottságok létrehozása, bizottsági tagok megválasztása 

Előterjesztő: Szlahó Csaba 

  polgármester 

 

11. napirendi pont: 

Külsős bizottsági tagok eskütétele 

Előterjesztő: Szlahó Csaba 

  polgármester 

  

 

 

1. napirendi pont: 

Ünnepélyes megnyitó, a Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója a választásról, a 

választás végleges eredményének ismertetése 

Előterjesztő: Szlahó Csaba 

  polgármester 

Osztertágné dr. Dobrovitz Magdolna 

  Helyi Választási Bizottság elnöke 
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Szlahó Csaba polgármester: üdvözlöm a napirendi pont előadóját Osztertágné dr. Dobrovitz 

Magdolna asszonyt, a Helyi Választási Bizottság elnökét, és felkérem, hogy ismertesse 

beszámolóját. 

 

Osztertágné dr. Dobrovitz Magdolna HVB elnöke: a Köztársaság Elnöke 2019. október 13. 

napjára tűzte ki a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választását. A Nemzeti 

Választási Bizottság városunkban kitűzte a lengyel, a német, a roma és a román nemzetiségi 

önkormányzatok választását, azonban a román nemzetiségi önkormányzati választás 

választók, illetve jelöltek hiányában nem került megtartásra. A választásokon 4 fő 

polgármester-jelölt, 40 fő egyéni képviselő-jelölt, 16 fő nemzetiségi képviselő-jelölt indult. 

Kompenzációs listát 5 jelölőszervezet állított, összesen 29 fővel. A Helyi Választási Bizottság 

munkája során 11 alkalommal ülésezett, összesen 115 határozatot hozott. Egyetlen határozata 

ellen sem éltek fellebbezéssel. A választások lebonyolításában - szabadidejük feláldozásával - 

közel 300 fő tevékenykedett. Munkájukat lelkiismeretesen, jól végezték. A választók 

nyilvántartásában 16.980 választópolgár szerepelt. A szavazóként megjelentek száma 5.997 fő 

volt, ami a jogosultak 35,3 %-a. A választás részletes eredményei: polgármester Szlahó Csaba 

4492 szavazattal, a szavazatok 77,07%-a. Egyéni képviselők: 1. választókerület Skribekné 

Komár Ágnes 416 szavazat, a szavazatok 60,2%-a. 2. választókerület Szlahó Csaba 629 

szavazat, a szavazatok 77,9%-a. 3. választókerület Frühwirthné Halász Melinda 403 szavazat, 

a szavazatok 68,4%-a. 4. választókerület dr. Lugosi Mária 499 szavazat, a szavazatok 70,8%-

a. 5. választókerület Várszegi Csaba 449 szavazat, a szavazatok 57,4%-a. 6. választókerület 

Kovács Márton 458 szavazat, a szavazatok 62,7%-a. 7. választókerület Czibolya Zoltán 494 

szavazat, a szavazatok 68,3%-a. 8. választókerület Alattyányi István 462 szavazat, a 

szavazatok 59%-a. Kompenzációs listáról mandátumhoz jutott képviselők: Kalasovszky 

Bernadett, jelölő szervezet: Momentum-Lehet Más a Politika, Nagy Károly, jelölő szervezet: 

Demokratikus Koalíció, Oláh László, jelölő szervezet: Magyar Szocialista Párt. A Képviselő-

testület létszáma 11 fő. Településünkön három nemzetiségi önkormányzat (német, roma és 

lengyel) választása is eredményes volt. A nemzetiségi önkormányzatok múlt héten tartották 

alakuló üléseiket. A megválasztott polgármesternek és képviselőknek eredményes, jó munkát 

kívánok a Helyi Választási Bizottság és a magam nevében is. 

 

 

2. napirendi pont: 

Az önkormányzati képviselők eskütétele 

Előterjesztő: Osztertágné dr. Dobrovitz Magdolna 

  Helyi Választási Bizottság elnöke 

 

Szlahó Csaba polgármester: megkérek mindenkit, az eskütételhez szíveskedjenek felállni. 

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselőket, hogy kiosztottuk névre szólóan az eskü szövegét. 

Felkérem, Osztertágné dr. Dobrovitz Magdolnát szíveskedjen előolvasni az eskü szövegét. 

 

 

Eskü. 

 

„Én …………. (név) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és 

annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; 

települési önkormányzati képviselői tisztségemből eredő feladataimat Vecsés város 

fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar 

nemzet javára gyakorlom. 

 

(Az eskütevő meggyőződése szerint) 
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Isten engem úgy segéljen!” 

 

Szlahó Csaba polgármester: kérem a képviselőket, hogy szíveskedjenek aláírni az 

esküokmányt és adják át azt részemre.  

 

 

3. napirendi pont: 

A polgármester eskütétele 

Előterjesztő: Osztertágné dr. Dobrovitz Magdolna 

  Helyi Választási Bizottság elnöke 

 

Szlahó Csaba polgármester: felkérem Osztertágné dr. Dobrovitz Magdolnát szíveskedjen 

előolvasni az eskü szövegét. 

 

Eskü. 

 

„Én …………. (név) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és 

annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; 

polgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Vecsés város fejlődésének előmozdítása 

érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. 

 

(Az eskütevő meggyőződése szerint) 

 

Isten engem úgy segéljen!” 

 

 

Szlahó Csaba polgármester: felkérem Osztertágné dr. Dobrovitz Magdolnát, hogy 

szíveskedjék átadni a megbízóleveleket. 

 

 

4. napirendi pont: 

A polgármesteri program ismertetése 

Előterjesztő: Szlahó Csaba 

  polgármester 

 

Szlahó Csaba polgármester: „A haza ereje és biztonsága többé nem a hegyek, folyók vagy 

tengerek kérdése. Magyarország jövője azoktól függ, akik lakják. Boldogulásunk attól függ, 

hogy a jövő útja alakít-e majd bennünket, vagy mi alakítjuk a jövőbe vezető utunkat.” Tisztelt 

Képviselő-társaim, Tisztelt Hölgyeim és Uraim, Kedves Vendégeink! A fenti idézet 

Széchenyi Istvántól való, kinek gondolatai az előttünk álló munka zsinórmértékéül 

szolgálnak. De mielőtt előre tekintenénk, szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik az 

elmúlt években tehetségükkel, erejükkel segítették városunk boldogulását. Szeretnék 

köszönetet mondani azoknak is, akik a politikai állásfoglalástól függetlenül erősítették az 

összefogást, támogatták eddigi programjainkat. És szeretnék köszönetet mondani 

mindazoknak, akik az elmúlt hetekben rengeteget dolgoztak azért, hogy Vecsésen az 

önkormányzati választások zökkenőmentesen zajlottak le. Az elmúlt ciklusokban olyan 

városvezetési stílust sikerült kialakítanunk, amely az együttműködésen alapult, mely a 

különböző elképzeléseket és érdekeket összehangolta. A mindenkori Képviselő-testületek fő 

erőssége az volt, hogy világos elképzelések mentén haladt és mindig figyelembe vette a 

kiadások, a hosszú távú elkötelezettségek és a várható bevételek alakulását. Magyarán a 

terveinket, ha úgy tetszik álmainkat, a reális lehetőségeinkhez igazítottuk. Ennek 

köszönhetően az elmúlt ciklusokban mindig inkább túlteljesítettük a választási ígéreteinket. Jó 

volna, ha ezt a szokásunkat megőriznénk. A mai naptól megalakuló új Képviselő-testület 

felelőssége, hogy milyen jövő előtt áll Vecsés. A mostani „Együtt mi Vecsésiek” program 
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bizonyos elemei csakúgy, mint az eddig meghirdetett összes programunk, nem csupán egy 

ciklusra szólnak, mert minden józan gondolkodású ember előtt világos, hogy a jövőbe vezető 

utat határozott tervekkel és elképzelésekkel kell kiköveznünk. Büszkék lehetünk az eddig 

megtett útra, de ha előre tekintünk, láthatjuk a ránk váró feladatok sokaságát, tehát lazításra 

nincs idő. A közös munka alapja, hogy néhány képviselő több ciklus óta tagja a testületnek. A 

2006-os választásoktól az együttműködés és az összefogás jellemezte munkánkat, melyre 

nagy szükség lesz a jövőben is. Személy szerint negyedik ciklusom alatt is erre fogok 

törekedni és mindannyiunk nevében mondhatom, hogy ebben a munkában számítunk a 

jegyzőasszonyra és a hivatal dolgozóira. Az elmúlt évek felelős és sikeres gazdaságpolitikája 

megfelelő kiinduló pont a lendületes folytatáshoz. Azonban mindenki előtt egyértelmű, hogy 

nem vonhatjuk ki magunkat a nemzetközi és hazai gazdasági folyamatok alól. Az országban 

kevés önkormányzat büszkélkedhet azzal, hogy egy éven belül két új intézményt is 

megépített, és ha a Kormány tudja tartani ígéreteit, akkor ezt az elkövetkezendő évben is 

folytatni fogjuk. 2006-banVecsés jövőjét négy alappillérre helyeztük. Azóta ezekre az 

alapokra várost építettünk. A pillérek tehát maradtak, a feladatok azonban bővültek. Első 

pillér a Gazdálkodás. Stabil és kiegyensúlyozott gazdálkodás. A város biztonságos 

működtetése. Mint a fentiekben is elhangzott a lehetőségeink és az igények 

kiegyensúlyozására kell törekedni. Józan elvárás és belső igény egyben, hogy a beruházásaink 

megvalósítására külső forrásokat is bevonjunk. Eddig jól eligazodtunk a pályázati 

útvesztőkben, mindent el kell követnünk, hogy ez a jövőben is így maradjon. Ezért a hivatal 

munkatársai mellett a Vecsés Városközpont-fejlesztő Nonprofit Kft. kollégái tehetnek igen 

sokat. Mert mindannyian ismerjük a régi mondást, „nem azé a nyúl, aki kergeti, hanem aki 

megfogja”. Második pillér az Infrastruktúrafejlesztés. Ezt a pontot az elmúlt években 

számtalan elemmel kellett bővítenünk, figyelemmel arra, hogy a lakosság igényei változnak. 

Kezdetben az intézményhálózat modernizálására, valamint az út- és járdaépítésekre 

fordítottuk a legnagyobb figyelmet. Törekvésünk egyik látványos eredménye, hogy ma már 

minden belterületi út szilárd burkolatot kapott. Nagyot léptünk előre a közparkok és 

játszóterek építésében és szépítésében, ennek ellenére ezen a területen még sok tennivalónk 

van, elég, ha városunk első főterére a Hősök ligetére vagy a Halmy téri játszótérre gondolunk. 

Az elkövetkezendő években sok feladatunk lesz a víz- és csatornahálózat megújításával. Ide 

tartozó pont, de akár külön is megállná a helyét a sportos és egészséges város programja. 

Rövidtávú céljaink között szerepel a kézilabda munkacsarnok, a tanuszoda, a szabadtéri 

sportpályák és szabadidőparkok, valamint a kerékpárutak létesítése is. Ezen fejlesztésekhez 

szükséges területek rendelkezésünkre állnak, Lanyi, Göci, Sándor-tanya, ahol már megépült a 

műfüves pálya és készül az élőfüves pálya is. Elgondolásaink között szerepel a Dózsa György 

úti centerpálya családi sportközponttá alakítása, fejlesztése. Harmadik pillér a 

Környezetvédelem és közbiztonság. A környezetvédelem szerteágazó feladataira fokozott 

figyelemmel kell lennünk. Az elmúlt években megvalósult beruházások eredményeként a 

közintézményeink már megújuló energiaforrásokat is igénybe vehetnek. Bevezettük a házhoz 

menő szelektív hulladékgyűjtés rendszerét. De a környezettudatos szemlélet kialakításáért 

még sokat kell fáradoznunk. Az otthonos kisváros képében fontos szerepet kap az itt élők 

biztonságérzete. Szándékaink szerint továbbra is támogatjuk a rendőrség munkáját és 

fenntartjuk a polgárőrséget.  Gondolnunk kell a közterületek fokozott védelmére, ahol 

elsősorban a közterület-felügyelők és a mezőőrök munkájára számíthatunk, de folytatni 

szeretnénk a térfigyelő-kamerarendszer teljes megújítását is. Negyedik pillér a 

Vállalkozásfejlesztés. Fontos számunkra, hogy a városban működő kis- és középvállalkozások 

érdekképviseleti szervezetével együttműködjünk, ezért is vonjuk be az Ipartestület képviselőit 

a döntéselőkészítés folyamatába. A kiszámítható várostervező munka és a kedvező gazdasági 

környezet következtében több nagyvállalat is betelepült, melyek jelentős számú munkahelyet 

teremtettek és számottevő bevételt hoznak a városnak. Ki kell aknáznunk a város jelentős 

térségi és országos gazdaság stratégiai szerepéből adódó előnyöket. A középtávú gazdasági 

stratégia azonban a fejlődés árnyoldalaira is felhívja a figyelmet. Egyrészt kezelnünk kell a 

forgalom növekedéséből származó problémákat, másrészt szabályoznunk kell a vállalkozási 

és lakossági övezetek egymásba csúszásából keletkező feszültségeket. Indokolttá vált, hogy 

ezen kérdésekre a szabályozási terv és a településszerkezeti terv nyújtson megoldást. 
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Fontosnak tartom a megalakult nemzetiségi önkormányzatokkal, valamint a civil 

szervezeteinkkel, egyesületeinkkel kialakított jó viszony megőrzését, céljaik támogatását. 

Fentiekben meghatározott pillérekre építve szeretnénk tovább szépíteni városunkat, hogy az 

mindannyiunk érdekében még komfortosabbá és élhetőbbé váljon. Ehhez legyen erőnk és 

egészségünk! 

 

 

5. napirendi pont: 

A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása 

Előterjesztő: Szlahó Csaba 

  polgármester 

 

Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés kiosztásra került. Kérem képviselő-társaimat, 

akinek kérdése, észrevétele van az előterjesztéshez kapcsolódóan, szíveskedjen feltenni. 

 

Nincs. 

 

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

 

 

178/2019. (X.29.) határozat 

 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a 

polgármester illetménye 2019. október 13. napjától kezdődően - a Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben foglaltak alapján – 

havi bruttó 698.000,-Ft, ezen felül havi bruttó 38.650,-Ft idegennyelv-tudási pótlék 

illeti meg. Költségtérítése illetményének 15%-a, havi bruttó 104.700,-Ft. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy gondoskodjon a szükséges okmányok 

elkészíttetéséről.  

 

Határidő:  azonnal 

Felelős: Mohainé Jakab Anikó 

jegyző 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

6. napirendi pont: 

Szavazatszámláló Bizottság létrehozása az alpolgármester választásához 

Előterjesztő: Szlahó Csaba 

  polgármester 

 

Szlahó Csaba polgármester: az alpolgármester választása titkosan kell, hogy történjen, ezért 

szükséges a szavazatszámláló bizottság létrehozása. 

 

A bizottság összetételére az alábbi javaslatot teszem: 

 

Elnöknek javaslom Frühwirthné Halász Melindát, tagoknak Oláh Lászlót és Skribekné Komár 

Ágnest. 

 

Megkérdezem Frühwirthné Halász Melinda elnök jelöltet, hogy vállalja-e a szavazatszámláló 

bizottsági munkát? 
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Frühwirthné Halász Melinda képviselő: köszönöm, igen. 

 

Szlahó Csaba polgármester: Megkérdezem Oláh László jelöltet, hogy vállalja-e a 

szavazatszámláló bizottsági munkát? 

 

Oláh László képviselő: igen. 

 

Szlahó Csaba polgármester: Megkérdezem Skribekné Komár Ágnes jelöltet, hogy vállalja-e a 

szavazatszámláló bizottsági munkát? 

 

Skribekné Komár Ágnes képviselő: igen. 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslatot. 

 

 

179/2019. (X.29.) határozat 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a titkos szavazás lebonyolítására 

Szavazatszámláló Bizottságot hoz létre, mely bizottságba az alábbi személyeket 

delegálja: 

 

 Frühwirthné Halász Melinda elnök 

 Oláh László tag 

 Skribekné Komár Ágnes tag 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

7. napirendi pont: 

Az alpolgármester megválasztása  

Előterjesztő: Szlahó Csaba 

  polgármester 

 

Szlahó Csaba polgármester: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 74. § (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a Képviselő-testület a 

polgármester javaslatára, titkos szavazással, minősített többséggel a polgármester 

helyettesítésére, munkájának segítésére egy alpolgármestert választ, több alpolgármestert 

választhat. 

Javaslom, hogy Tábori Ferenc legyen társadalmi megbízatású alpolgármester. Kérdezem a 

jelöltet, hogy a jelölést elfogadja-e? 

 

Tábori Ferenc: igen, köszönöm. 

 

Szlahó Csaba polgármester: Tábori Ferenc alpolgármester 2006 és 2010 között társadalmi 

megbízatásban, 2010 és 2019 között főállásban már ellátta ezt a feladatot. Az előterjesztés 

kiosztásra került.  

Kérdés, észrevétel a napirendi ponthoz? 

 

Nincs. 

 

Szlahó Csaba polgármester: ismertetem a szavazás menetét. Aki egyetért a javasolt személlyel 

az változtatás nélkül dobja be a szavazólapot az urnába, aki nem, az a név áthúzásával jelezze 

azt. Kérem a Szavazatszámláló Bizottságot, fáradjon ki az előtérbe az urnához. A képviselők 
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a szavazólapokat a Szavazatszámláló Bizottság elnökétől, Frühwirthné Halász Melindától 

vehetik át.  

A titkos szavazásról készült jegyzőkönyv jelen jegyzőkönyv melléklete. 

 

Frühwirthné Halász Melinda képviselő: ismertetem a szavazás eredményét. 

 

Tábori Ferenc társadalmi megbízatású alpolgármester: 

 

 

Leadott szavazat: 11 

ebből 

Nem szavazat:  0 

Igen szavazat:  11 

 

 

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

 

 

180/2019. (X.29.) határozat 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 74., 75. § (2) bekezdése alapján a 

polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére Tábori Ferencet társadalmi 

megbízatású alpolgármesterré választja 2019. október 29. napjával.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Szlahó Csaba 

   polgármester 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

Tábori Ferenc alpolgármester: köszönöm szépen a bizalmat. 

 

 

8. napirendi pont: 

Az alpolgármester eskütétele 

Előterjesztő: Szlahó Csaba 

  polgármester 

 

Szlahó Csaba polgármester: felkérem az alpolgármestert, az eskütételhez szíveskedjen 

felállni. 

 

 

Eskü. 

 

„Én …………. (név) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és 

annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; 

alpolgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Vecsés város fejlődésének előmozdítása 

érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. 

 

(Az eskütevő meggyőződése szerint) 
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Isten engem úgy segéljen!” 

 

 

Szlahó Csaba polgármester: kérem az alpolgármester urat, szíveskedjen aláírni az 

esküokmányt és átadni részemre.  

 

 

9. napirendi pont: 

Az alpolgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása 

Előterjesztő: Szlahó Csaba 

  polgármester 

 

Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiosztásra került, 300 ezer forint bruttó 

havi tiszteletdíjat javaslok elfogadásra. Kérdezem az előterjesztéshez van-e valakinek 

észrevétele, javaslata? 

 

Nincs. 

 

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

 

 

181/2019. (X.29.) határozat 

 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Tábori Ferenc 

társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját 2019. október 29. napjától 

kezdődően - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvényben foglaltak alapján - havi bruttó 300.000,- Ft-ban, költségtérítését 

tiszteletdíjának 15%-ában, havi bruttó 45.000,- Ft-ban állapítja meg. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy gondoskodjon a szükséges okmányok 

elkészíttetéséről.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Mohainé Jakab Anikó 

jegyző 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

10. napirendi pont: 

Bizottságok létrehozása, bizottsági tagok megválasztása 

Előterjesztő: Szlahó Csaba 

  polgármester 

 

Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiosztásra került.  

 

Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Kiosztásra került egy 

módosító indítvány, melyet a DK részéről Nagy Károly képviselő-társunk nyújtott be. Az 1. 

határozati javaslatban a Gazdasági Bizottság elnökének Alattyányi Istvánt, tagjainak 

Frühwirthné Halász Melindát, Várszegi Csabát, Oláh Lászlót, Kovács Mártont, külsős 

tagjainak Pintér Tibort, Kári Józsefet, Oroszi Gábort és Dr. Vonnák Iván Pétert javaslom. A 

DK módosító javaslatában Pécsöli Ágnest javasolja külsős tagnak. Szavazásra teszem fel a 

módosító javaslat elfogadását. 
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182/2019. (X.29.) határozat 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Nagy Károly képviselő javaslatát 

– mely szerint Pécsöli Ágnes a Gazdasági Bizottságba külsős tagként kerüljön 

megválasztásra – nem támogatja. 

 

(1 igen szavazat, 9 nem szavazat, 1 tartózkodás) 

 

 

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

 

 

183/2019. (X.29.) határozat 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 57. § (1) bekezdése alapján a 9 

fős Gazdasági Bizottság  

 

  elnökének: Alattyányi Istvánt, 

  tagjainak: Frühwirthné Halász Melindát, 

    Várszegi Csabát, 

    Oláh Lászlót, 

    Kovács Mártont, 

     

Pintér Tibort, 

    Kári Józsefet, 

    Oroszi Gábort, 

    Dr. Vonnák Iván Pétert 

 

megválasztja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

(10 igen szavazat, 1 nem szavazat) 

 

 

Szlahó Csaba polgármester: a 2. határozati javaslatban az Oktatási Bizottság elnökének dr. 

Lugosi Máriát, tagjainak Alattyányi Istvánt, Frühwirthné Halász Melindát, Skribekné Komár 

Ágnest, Kalasovszky Bernadettet, külsős tagjainak Lakner Brigittát, Horváthné Nedreu 

Klárát, Fazekas Boglárkát és Kis Tóth Jánost javaslom. A DK részéről érkezett javaslat 

Kulturális Bizottság felállítására. Szeretném elmondani, hogy az Oktatási Bizottság nevének 

megváltoztatására érkezett már javaslat, a művelődést is be fogjuk venni a nevébe. Ehhez 

SZMSZ-t kell módosítsunk. Szavazásra teszem fel a 2. határozati javaslat elfogadását. 

 

184/2019. (X.29.) határozat 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 57. § (1) bekezdése alapján a 9 

fős Oktatási Bizottság  
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  elnökének: dr. Lugosi Máriát, 

  tagjainak: Alattyányi Istvánt, 

    Frühwirthné Halász Melindát, 

    Skribekné Komár Ágnest, 

    Kalasovszky Bernadettet, 

     

    Lakner Brigittát, 

    Horváthné Nedreu Klárát, 

    Fazekas Boglárkát, 

Kis Tóth Jánost 

 

megválasztja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

Szlahó Csaba polgármester: a 3. határozati javaslatban a Sport Bizottság elnökének Czibolya 

Zoltánt, tagjainak dr. Lugosi Máriát, Kovács Mártont, Nagy Károlyt, külsős tagjainak Seres 

Attilát, Kabai Gabriellát és Szabó Attilát javaslom. Szavazásra teszem fel a határozati javaslat 

elfogadását. 

 

 

185/2019. (X.29.) határozat 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 57. § (1) bekezdése alapján a 7 

fős Sport Bizottság  

 

  elnökének: Czibolya Zoltánt, 

  tagjainak:  dr. Lugosi Máriát, 

    Kovács Mártont, 

    Nagy Károlyt, 

 

    Seres Attilát, 

    Kabai Gabriellát, 

    Szabó Attilát 

     

megválasztja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

Szlahó Csaba polgármester: a 4. határozati javaslatban a Környezetvédelmi Bizottság 

elnökének Várszegi Csabát, tagjainak Czibolya Zoltánt, Frühwirthné Halász Melindát, Nagy 

Károlyt, külsős tagjainak Pintér Sándort, Oláh Petronellát és Antal Gergőt javaslom. 

szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. A DK részéről érkezett módosító 
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javaslat szerint külsős tagnak javasolják Murányi Andrást. Szavazásra teszem fel a módosító 

javaslat elfogadását. 

 

 

186/2019. (X.29.) határozat 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Nagy Károly képviselő javaslatát 

– mely szerint Murányi András a Környezetvédelmi Bizottságba külsős tagként kerüljön 

megválasztásra – nem támogatja. 

 

 

(1 igen szavazat, 9 nem szavazat, 1 tartózkodás) 

 

 

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

 

 

187/2019. (X.29.) határozat 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 57. § (1) bekezdése alapján a 7 

fős Környezetvédelmi Bizottság  

 

  elnökének: Várszegi Csabát, 

  tagjainak: Czibolya Zoltánt, 

Frühwirthné Halász Melindát, 

    Nagy Károlyt, 

 

    Pintér Sándort, 

    Oláh Petronellát, 

    Antal Gergőt 

 

megválasztja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

(10 igen szavazat, 1 tartózkodás) 

 

 

Szlahó Csaba polgármester: az 5. határozati javaslatban a Pénzügyi Bizottság elnökének Oláh 

Lászlót, tagjainak Várszegi Csabát, Alattyányi Istvánt, Kalasovszky Bernadettet, külsős 

tagjainak Enyedi Edgárt, Skribek Pált és ifj. Kortye Vilmost javaslom. A DK részéről érkezett 

módosító javaslatban külsős tagnak Lombos Juditot javasolják. Szavazásra teszem fel a 

módosító javaslat elfogadását. 

 

188/2019. (X.29.) határozat 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Nagy Károly képviselő javaslatát 

– mely szerint Lombos Judit a Pénzügyi Bizottságba külsős tagként kerüljön 

megválasztásra – nem támogatja. 

 

 

(1 igen szavazat, 8 nem szavazat, 2 tartózkodás) 
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Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel az eredeti határozati javaslat elfogadását. 

 

 

189/2019. (X.29.) határozat 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 57. § (1) bekezdése alapján a 7 

fős Pénzügyi Bizottság  

 

  elnökének: Oláh Lászlót, 

  tagjainak: Várszegi Csabát, 

    Alattyányi Istvánt, 

    Kalasovszky Bernadettet, 

 

    Enyedi Edgárt, 

    Skribek Pált, 

    ifj. Kortye Vilmost 

     

megválasztja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

 

(10 igen szavazat, 1 tartózkodás) 

 

 

Szlahó Csaba polgármester: a 6. határozati javaslatban a Szociális Bizottság elnökének 

Skribekné Komár Ágnest, tagjainak dr. Lugosi Máriát, Czibolya Zoltánt, Kalasovszky 

Bernadettet, Oláh Lászlót, külsős tagjainak Matheisz Mártonnét, Nagy Gyulánét, Horváthné 

Fehér Erzsébetet és Lőrincz Ferencnét javaslom. A DK részéről külsős tagnak Nagy Károlyt 

javasolják. Tájékoztatom a Képviselő Urat, hogy képviselő nem lehet külsős bizottsági tag.  

 

Nagy Károly képviselő: a módosító javaslatom visszavonom. 

 

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

 

 

190/2019. (X.29.) határozat 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 57. § (1) bekezdése alapján a 9 

fős Szociális Bizottság  

 

  elnökének: Skribekné Komár Ágnest, 

  tagjainak: dr. Lugosi Máriát, 

    Czibolya Zoltánt, 

    Kalasovszky Bernadettet, 

    Oláh Lászlót, 

 

    Matheisz Mártonnét, 

    Nagy Gyulánét, 
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    Horváthné Fehér Erzsébetet, 

    Lőrincz Ferencnét 

 

megválasztja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

(10 igen szavazat, 1 nem szavazat) 

 

11. napirendi pont: 

Külsős bizottsági tagok eskütétele 

Előterjesztő: Szlahó Csaba 

  polgármester 

 

Szlahó Csaba polgármester: felkérem a külsős bizottsági tagokat, szíveskedjenek felállni az 

eskütételhez. 

 

Eskü. 

 

„Én …………. (név) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és 

annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; 

bizottsági tagi tisztségemből eredő feladataimat Vecsés város fejlődésének előmozdítása 

érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. 

(Az eskütevő meggyőződése szerint) 

Isten engem úgy segéljen!” 

 

Szlahó Csaba polgármester: kérem, szíveskedjenek aláírni az esküokmányt és átadni 

részemre. 

 

Mohainé Jakab Anikó jegyző: minden képviselő kapott vagyonnyilatkozat igénylő lapot, ezt 

kérjük leadni a Titkárságon, ezt követően tudjuk átadni a vagyonnyilatkozat nyomtatványt az 

igényelt példányszámban, amit kitöltve 30 napon belül le kell adni szintén a Titkárságon. A 

képviselőknek október 13-tól számítva, a külsős bizottsági tagoknak pedig a mai naptól 

számítva 30 nap. Januárban a képviselőknek újra le kell adni a vagyonnyilatkozatot, a külsős 

bizottsági tagoknak pedig júniusban. Kiosztásra került továbbá egy tájékoztató a 

köztartozásmentes adózói adatbázishoz. A köztartozásmentes adózói adatbázisba történő 

felvételt az új képviselőknek és külsős bizottsági tagoknak kell kérni. Azok a képviselők és 

külsős bizottsági tagok, akik a korábbi években már kérték felvételüket és nem kerültek ki az 

adatbázisból, nem kell újra kérni. Az adatbázist minden hónapban lekéri az Önkormányzat. A 

Kormányhivatal értesítése alapján, három hónapon belül azoknak a képviselőknek, akik esküt 

tettek kötelező oktatáson részt venni. Az oktatás pontos dátumáról értesítést küldünk.  

 

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

 

 

k.m.f. 

 

 

Szlahó Csaba       Mohainé Jakab Anikó 

           polgármester        jegyző 

 

Jegyzőkönyvvezető: 
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Kun Csabáné 


