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Vecsés Város Önkormányzatának 
Képviselı-testülete 

Szám: 20/2010. 
J E G Y Z İ K Ö N Y V  

 
amely készült Vecsés Város Önkormányzata 

Képviselı-testületének 
2010. október 15-én (kedden) 17.00 órai kezdettel 
a Polgármesteri Hivatal Házasságkötı termében 

megtartott alakuló ülésérıl 
 

Jelen vannak: 
Alattyányi István, Czibolya Zoltán, Dabasi János, Dr. Fekete Károly, Dr. Gerencsér Balázs, 
Dr. Lugosi Mária, Oláh László, Saska Istvánné, Szabó Attila, Szlahó Csaba, Tábori Ferenc,  
 
Jelen van továbbá: 
Mohainé Jakab Anikó jegyzı, Vadászi Istvánné HVB tag 
 
Dr. Fekete Károly korelnök: 
 
Tisztelt Képviselık! 
 
Köszöntöm a Képviselı-testület 2010. október 3-án megválasztott tagjait, a meghívott 
vendégeket és a megjelent érdeklıdıket. Javaslom, hogy az alakuló ülésünket a Himnusz 
meghallgatásával kezdjük. Kérem, álljanak fel.  
 
HIMNUSZ 
 
Megállapítom, hogy alakuló ülés határozatképes, mivel a megválasztott képviselık közül 11 
fı jelen van. 
Az ülést megnyitom. 
Az alakuló ülés napirendjét a kiküldött meghívónak megfelelıen tárgyaljuk az alábbiak 
szerint: 
 
1. napirendi pont: 
Ünnepélyes megnyitó, a Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója a választásról, a 
választás végleges eredményének ismertetése, megbízólevelek átadása 
2. napirendi pont: 
Az önkormányzati képviselık eskütétele 
3. napirendi pont: 
A polgármester eskütétele 
4. napirendi pont: 
A polgármesteri program ismertetése 
5. napirendi pont: 
A polgármester illetményének és költségátalányának megállapítása 
6. napirendi pont: 
Szavazatszámláló Bizottság létrehozása az alpolgármesterek választásához 
7. napirendi pont: 
Az alpolgármesterek megválasztása (zárt ülésen tárgyalandó) 
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8. napirendi pont: 
Az alpolgármesterek eskütétele 
9. napirendi pont: 
Az alpolgármesterek illetményének és költségátalányának megállapítása 
10. napirendi pont: 
Bizottságok létrehozása, bizottsági tagok megválasztása (zárt ülésen tárgyalandó) 
11. napirendi pont: 
Külsıs bizottsági tagok eskütétele 
 
 
 
1. napirendi pont: 
Ünnepélyes megnyitó, a Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója a választásról, a 
választás végleges eredményének ismertetése, megbízólevelek átadása 
 
Dr. Fekete Károly korelnök: üdvözlöm a napirendi pont elıadóját Vadászi Istvánné 
asszonyt, a Helyi Választási Bizottság tagját, és felkérem, hogy ismertesse beszámolóját. 
 
Vadászi Istvánné HVB tag: a Köztársaság elnöke 2010. október 3-ra tőzte ki a helyi 
önkormányzati képviselık és polgármesterek választását. Városunkban a cigány, a német és a 
ruszin kisebbséghez tartozó választópolgárok kezdeményezése alapján a Helyi Választási 
Bizottság kitőzte a cigány, a német és a ruszin kisebbségi önkormányzatok választását is. A 
választásokon 4 fı polgármester-jelölt, 48 fı egyéni képviselı-jelölt, 19 fı kisebbségi 
képviselı-jelölt indult. Kompenzációs listát 6 jelölıszervezet állított, összesen 42 fıvel.  
Az egyéni képviselı-jelöltek közül 1 fı indult függetlenként. A Helyi Választási Bizottság 
munkája során 13 alkalommal ülésezett, összesen 113 határozatot hozott. Egyetlen határozata 
ellen sem éltek fellebbezéssel. A választások lebonyolításában közel 300 fı tevékenykedett. 
Munkájukat lelkiismeretesen, jól végezték. A választók nyilvántartásába a szavazás elıtti nap 
16 óráig felvettek száma: 16.495 fı volt. A szavazás napján a névjegyzékbe felvettek száma 8 
fı volt, így a választók száma összesen: 16.503 fıre változott. A szavazóként megjelentek 
száma 6.060 fı volt, ami a jogosultak 36,74%-a. A választás részletes eredményei. 
Polgármester Szlahó Csaba, 1. számú választókerület képviselıje Tábori Ferenc, 2. számú 
választókerület képviselıje Szlahó Csaba, 3. számú választókerület képviselıje Dabasi János, 
4. számú választókerület képviselıje Dr. Lugosi Mária, 5. számú választókerület képviselıje 
Saska Istvánné, 6. számú választókerület képviselıje Dr. Fekete Károly, 7. számú 
választókerület képviselıje Czibolya Zoltán, 8. számú választókerület képviselıje Alattyányi 
István. A kompenzációs listáról mandátumhoz jutott képviselık: Oláh László MSZP, Szabó 
Attila JOBBIK, dr. Gerencsér Balázs Vecsés Városért Egyesület. A képviselı-testület 
létszáma 11 fı. Településünkön három kisebbségi önkormányzat (cigány, német és ruszin) 
választása is eredményes volt. A megválasztott polgármesternek és képviselıknek 
eredményes, jó munkát kívánok a Helyi Választási Bizottság és a magam nevében is.  
 
Dr. Fekete Károly korelnök: köszönöm. Kérem, szíveskedjen átadni a megbízóleveleket a 
választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 105/A. § (2) bekezdés i) pontjában nyert 
felhatalmazás alapján. Aki a nevét hallja, kérem, fáradjon ide, és vegye át a megbízólevelet. 
 
Megbízólevelek átadása. 
 
2. napirendi pont: 
Az önkormányzati képviselık eskütétele 
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Dr. Fekete Károly korelnök: megkérek mindenkit szíveskedjenek felállni. Tájékoztatom a 
Tisztelt képviselıket, hogy kiosztottuk névre szólóan az eskü szövegét. Felkérem, Vadászi 
Istvánnét szíveskedjen elıolvasni az eskü szövegét. 
 
Eskü. 
 
„Én ……………(név) esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hő leszek; az 
Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom; a tudomásomra jutott 
titkot megırzöm; települési önkormányzati képviselıi tisztségembıl eredı feladataimat 
Vecsés város fejlıdésének elımozdítása és az Alkotmány érvényesülése érdekében 
lelkiismeretesen teljesítem. 
 
(Az eskütevı meggyızıdése szerint) 
 
Isten engem úgy segéljen!” 
 
Dr. Fekete Károly korelnök: kérem a képviselıket, hogy szíveskedjenek aláírni az 
esküokmányt, kérem a hivatal dolgozóit, adják át azt részemre. 
 
 
 
3. napirendi pont: 
A polgármester eskütétele 
 
Dr. Fekete Károly korelnök: Felkérem Vadászi Istvánnét szíveskedjen elıolvasni az eskü 
szövegét. 
 
Eskü. 
 
„Én ………(név) esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hő leszek; az 

Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom; a tudomásomra jutott 

titkot megırzöm; polgármesteri tisztségembıl eredı feladataimat Vecsés város fejlıdésének 

elımozdítása és az Alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen teljesítem. 

(Az eskütevı meggyızıdése szerint) 

Isten engem úgy segéljen!” 

 
Dr. Fekete Károly korelnök: felkérem polgármester urat, szíveskedjen aláírni az esküokmányt 
és adja át azt részemre. 
 
4. napirendi pont: 
A polgármesteri program ismertetése 
 
Dr. Fekete Károly korelnök: felkérem polgármester urat, ismertesse programját. 
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Szlahó Csaba polgármester: Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Képviselıtársak, kedves Barátaim! 
Az iménti gondolat Széchenyi Istvántól származik, aki eszméivel, elképzeléseivel egyesítette 
a reformkor nemzedékét és elindította a nemzet felemelkedését.  
Ahogy Széchenyi is megfogalmazta, ahhoz hogy nagy dolgokat vigyünk véghez, szükségünk 
van az összefogásra, az összetartásra. Hiszen egymástól, egymásból erıt meríthetünk, 
bíztatást kaphatunk. Ez az erı pedig nem egyszerően összeadódik a közös ügyért tett 
lépéseknél, hanem megsokszorozódik.  
Most, amikor új ciklust, új közös munkát kezdünk el fontos, hogy tisztában legyünk az eddig 
megtett erıfeszítéseinkkel és tudjuk azt, hogy milyen feladatok várnak ránk, amelyeket a 
város érdekében összefogva meg kell oldanunk. Mielıtt napi ügyeinkre térnénk szeretnék 
köszönetet mondani korábbi városvezetıinknek Molnár Imre és Bükk László polgármester 
uraknak és Takács Mária korábbi jegyzı asszonynak, akik nélkül ma nem tarthatnánk itt. 
 
Bár javarészt olyanok vannak most itt, akik az elmúlt ciklusban is részesei voltak ennek az 
építkezésnek, fontos hogy egy pillanatra visszanézzünk és felidézzük, az elmúlt évek 
legfontosabb eseményeit.  
Talán napra pontosan négy évvel ezelıtt azt a célt tőztük ki magunk elé, hogy Vecsésbıl egy 
stabil gazdasági alapokon nyugvó, dinamikusan fejlıdı, élhetı és igazán otthonos várost 
építünk. Biztonságot és jólétet kívántunk teremteni minden vecsési számára. Az elmúlt 
ciklusban azért dolgoztunk, hogy a négy évvel ezelıtt megfogalmazott „Szeretem Vecsést” 
program pontjait teljesítsük. Büszkék lehetünk rá, hogy ígéreteinket beváltottuk, céljainkat 
megvalósítottuk, és nagy örömünkre szolgál, hogy bizonyos területeken még túl is 
teljesítettük a programot. 
 
Fontos pillére volt akkori programunknak, a kiegyensúlyozott és stabil gazdálkodás. Így a 
világválság ellenére a város vagyona három milliárd forinttal gyarapodott.  
Büszke vagyok arra, hogy kihasználtuk a pályázati lehetıségeket, és így sok külsı erıforrást 
tudtunk mozgósítani. Kijelenthetjük, hogy a térség legsikeresebben pályázó önkormányzata 
voltunk és vagyunk, ennek köszönhetıen számos beruházást tudtunk megvalósítani. 
Fejleszteni tudtuk intézményhálózatunkat. Büszkék lehetünk rá, hogy itt a mi városunkban 
van az ország egyik legkorszerőbb szakorvosi rendelıje és a legmodernebb óvodája is.  
 
A kiszámítható várostervezı munka és a kedvezı gazdasági környezet következtében több 
nagyvállalat is betelepült, melyek jelentıs számú munkahelyet kínálnak. Különösen fontos ez 
ebben a válsággal terhes idıszakban, amikor sok honfitársunk elvesztette korábbi 
munkahelyét, megszüntette vállalkozását. Mindezeken túl az ide települı nagyberuházókkal 
településrendezési szerzıdést kötöttünk, melynek következtében számos beruházást 
valósítottunk meg.  
 
Persze tisztában vagyunk vele, hogy egy vár ereje nem a falak vastagságában, hanem a védık 
lelkében rejtızik és egy élhetı, komfortos kisváros nemcsak az utak hosszától, vagy a 
felújított épületek mennyiségétıl élhetı, hanem elsısorban az a fontos, hogy az itt lakók jól 
érezzék magukat. Ezért fektetünk nagy hangsúlyt a sportegyesületeink, civil szervezeteink 
támogatására. Ezért biztosítunk a fiatal tehetséges gyermeknek ösztöndíjat. Ezért indítottuk el 
a labdarúgás és a kézilabda utánpótlás nevelést, és ezért szeretnénk minél több kerékpárutat 
létesíteni, és ezért szeretnénk szabadidı parkokat építeni. Ezért adtunk át négy év alatt négy 
játszóteret.  
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Ezért fektetünk nagy hangsúlyt kulturális rendezvények szervezésére, támogatására. Ezért 
fektetünk hangsúlyt hagyományaink ápolására, ezért támogattuk a Bálint Ágnes Emlékház és 
a Tájház létesítését. 
Az elmúlt ciklusban számos erıfeszítést tettünk a városon áthaladó forgalom elterelésére és 
csillapítására is.  
 
Akik tagjai voltak az elızı ciklusban a képviselı-testületnek, azok tudják, kiemelten kezeltük 
a közbiztonság kérdését, a képviselı-testület évente 40 millió forintot fordít erre a célra. 
Ebbıl tudtuk támogatni a Polgárırséget, a térfigyelıkamera hálózat bıvítését, mőködtetését 
és a Rendırség munkáját.  
Ezek voltak a legfontosabb elemei a négy éve meghirdetett és az elmúlt ciklusban 
megvalósított „Szeretem Vecsést” programunknak.  
Ezek a fejlesztések kikövezik elıttünk a jövıbe vezetı utat. 
 
Tisztelt Képviselıtársaim, kedves Barátaim! 
 
A vár talapzatát tehát megépítettük, aminek majd a tornyából messze fogunk látni. Addig 
azonban sok tennivalónk van még. Fontos, hogy a jövıt ne egyszerően olyannak lássuk, 
amibe belépünk, hanem olyannak, amit mi alkotunk meg. És ha, figyelembe vesszük ezt a 
tényt, hogy irányítani kívánjuk életünket, sorsunkat, szabadon akarunk döntéseket hozni. A 
helyes és igazi értékek mellett valló elkötelezıdés jó döntés. Most, 2010. október 3-án, 12 
nappal ezelıtt a választók arra adtak felhatalmazást, hogy az elıttünk álló ciklusban 
valósítsuk meg a „Vecsés a jövınk” programunkat, amelyet a Fidesz-KDNP képviselıi 
hirdetettek meg.  

 
Elsı pillér a gazdaság: 
 

Az egyik legfontosabb kérdés, ahogy ez négy évvel ezelıtt is volt, a stabil, kiegyensúlyozott 
gazdálkodás.  

Mostani programunk összeállításakor is szükséges volt megvizsgálni a kiadások, a hosszú 
távú elkötelezettségek valamint a várható bevételek alakulását, magyarán az adottságaink és a 
törekvéseink viszonyát, hogy lehetıség szerint a program és a megvalósulás között ne legyen 
nagy különbség.  

Ma már mindenki elıtt világos, hogy az elmúlt nyolc év sorozatos kormányzati melléfogásai 
és a gazdasági világ válság  gazdasági csıdbe taszította hazánkat. Mégis, mindezek ellenére 
Vecsés az egyre nehezedı financiális körülmények között is gyarapodni tudott.  Sajnos a 
válságos gazdasági környezet meghatározza a mi lehetıségeinket is.  

Az elmúlt ciklusok felelıs és sikeres vecsési gazdaságpolitikája megfelelı alapot biztosít 
számunkra a lendületes folytatáshoz. Az országban kevés önkormányzat büszkélkedhet 
megtakarítással. Városunk megközelítıleg 1 milliárd Ft tartalékkal rendelkezik. Ez a tartalék 
jövınk egyik fontos forrása, a beruházásaink és a programjaink végrehajthatóságának egyik 
záloga.  

Most sokan kétségbe vannak esve a gazdasági válság miatt. Teljes joggal, de azt hiszem, hogy 
nekünk felelısségünk, hogy kicsit messzebbre, kicsit tovább lássunk, hiszen úgy kell 
gondolkodnunk, mint az az öreg tengerész kapitány, akit egyszer megkérdeztek: mi a kapitány 
legfontosabb tudnivalója vihar esetén? Talán az, hogy tudja, hol van legközelebb part? Vagy, 
hogy hol vannak a mentımellények? Nem, mondta a hajóskapitány. A legfontosabb tudnivaló 
az, hogy a vihar elmúlik. Így fog elmúlni majd ez a válság is. És erre nekünk fel kell 
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készülnünk és minden eszközt fel kell használnunk, hogy ezt a válságot a város a lehetı 
legjobb körülmények között vészelje át.  

Aki jártas az önkormányzatok világában, az jól tudja, hogy a képviselı-testület eszközei 
önmagában igencsak szegényesek, de ha elég ügyesek vagyunk, akkor a gazdasági élet 
szereplıivel együttmőködve szép eredményeket érhetünk el. Továbbra is ösztönöznünk kell 
tehát a munkahelyteremtést, fontos, hogy továbbra is elınyös településrendezési 
szerzıdéseket kössünk az ide betelepülı vállalkozásokkal.  

 Második pillér a külsı források lehívása. 
 
Mindezek mellett kiemelten fogjuk kezelni továbbra is a külsı források felhasználását a 
pályázati lehetıségek megragadását, hiszen ezzel tudjuk tágítani lehetıségeinket. Gondolom, 
mindenki ismeri a régi mondást, hogy nem azé a nyúl, aki kergeti, hanem azé, aki megfogja. 
Eddig jó vadászoknak bizonyultunk a pályázatok dzsungelében. Nagyon remélem, hogy az 
eddigi munkánkkal és sikereinkkel már rászolgáltunk a következı sikerekre is. 

 
Harmadik pillér: infrastruktúra fejlesztés és az intézményhálózat biztonságos mőködtetése és 
modernizálása. 
  
Az eddigi nyertes pályázatoknak köszönhetıen következı ciklusban számos fontos, rég várt 
fejlesztést tudunk megvalósítani. Megújítjuk a városközpontot, rendezzük a piacteret, és új 
mővelıdési központot építünk. Ebben kap helyet a Mővelıdési Ház és a Könyvtár. 
Bıvítenünk kell a Bálint Ágnes Óvodát és új Bölcsıdét építünk. Lehetıségünk lesz 
úthálózatunk fejlesztésére és megépülhet az elsı beton burkolatú körforgalom is a CBA 
keresztezıdésben.  

Azt hiszem, a sikeres vezetés egyik elıfeltétele a helyes különbségtétel, vagyis az a képesség, 
hogy jól válasszuk meg: mire, hová, kire és hogyan irányítjuk a figyelmünket. A Vecsés a 
jövınk programunkban kiemelt helyen van továbbra is a közterületeink további szépítése, út- 
és járdaépítések folytatása, a közlekedési lehetıségek fejlesztése, a MÁV állomások mielıbbi 
rekonstrukciója. 

Az a mondás járja, hogy annak a családnak, amelyben nem kapnak kellı figyelmet a 
gyerekek, nincs jövıje. Az a család pedig, amelyikben nem becsülik meg a nagyszülıket, nem 
érdemel boldog jövıt. Egy társadalom érettségét hően tükrözi az, hogy mennyi pénzt fordít a 
jövı generációra és  hogyan bánik az idısekkel, mennyire becsüli és tiszteli ıket. 

 A következı négy évben kiemelt feladatok közé fog tartozni az oktatás támogatásán és a 
szociális gondoskodáson túl a szabadidı hasznos eltöltése, illetve az ilyen jellegő beruházások 
folytatása, szabadidıparkok megépítése, hogy az itt élı vecsésiek valóban otthon érezzék 
magukat a városunkban. 

A fejlesztésekkel párhuzamosan továbbra is folytatni akarjuk a vállalkozás ösztönzı 
politikánkat. Churchill egy alkalommal a következıt találta mondani: Sokan olyan ragadozót 
látnak a vállalkozásokban, amelyet el kell pusztítani; mások tehénnek tartják, amelyet jól meg 
kell fejni; de csak nagyon kevesen látják benne azt az igáslovat, amely húzza a szekeret. 

Minden egyes újonnan induló vállalkozás, a közös szekerünket húzza. Általuk ugyanis 
csökken a munkanélküliség, nı a polgárok komfortérzete és nem utolsó sorban nı az 
önkormányzat bevétele. 



7/18 

Szilárd meggyızıdésem, hogy csak a munka képes elıbbre mozdítani a közös ügyünket. Csak 
annak az országnak a polgárai élhetnek jól, amely akar és tud munkahelyeket, újabbnál újabb 
lehetıségeket teremteni.  

Érdekvédelmi szervezetekkel együttmőködünk. 

 

 
Negyedik pillér: Közbiztonság és környezetvédelem aktuális kérdései. 

 
 Ahogy tettük az elızı ciklusban is, most is kiemelt feladatok közé fog tartozni a 
közbiztonság javítása, és a környezetvédelem kérdéseinek megnyugtató rendezése. 

Az otthonos kisváros képében fontos szerepet kap az itt élık biztonság érzete.   

Szándékaink szerint a rendırség, a polgárırség, a térfigyelı-rendszer és az ehhez kapcsolódó 
járırszolgálat tevékenységét még jobban össze kell hangolni. A mezıırök és közterület 
felügyelık munkáját koordináltabbá kell tennünk. 

A környezetvédelem szerteágazó feladatait fokozott figyelemmel kísérjük és át kell 
gondolnunk a szelektív hulladékgyőjtés bevezetett rendszerét valamint hatékonyabb stratégiát 
dolgozunk ki kül- és belterületeinken a szemetelıkkel szemben.  

Nyitottak vagyunk a megújuló energiák hasznosításának irányában. 

Az imént felsoroltakon túl törekszünk a nemzetiségi önkormányzatokkal történı eredményes 
együttmőködésre, programjaik támogatására.   
A város mindennapi életében meghatározó szerepet betöltı civil szervezeteket a 
sportegyesületeket erkölcsileg és anyagilag is támogatni kell. 
 
Összefoglalva tehát, tanulmányozhatjuk a víz folyásirányát, de az attól függetlenül mindig 
lefelé folyik. Ezért ésszerőbb nem elveszni a részletekben, hanem mihamarabb kihasználni a 
folyóban rejlı lehetıségeket, amelyek most a polgári kormánynak köszönhetıen elıttünk 
állnak. Tisztelt képviselıtársaim, kezdjük el a közös munkát, induljunk el ezen a közös úton, 
mert Vecsés a jövınk.  

Végezetül, de semmiképpen sem utolsó sorban szeretném megköszönni az önkormányzatban 
dolgozó munkatársaimnak, minden vecsési polgárnak a kitartó munkát, a segítséget, a 
bíztatást és a támogató ötleteket. Köszönöm, hiszen tudvalevı, hogy egy ujjal még egy 
kavicsot sem lehet felemelni. 

 

Köszönöm a megtisztelı figyelmüket.  

 
5. napirendi pont: 
A polgármester illetményének és költségátalányának megállapítása 
Elıterjesztı:  dr. Fekete Károly 
  korelnök 
 
Dr. Fekete Károly korelnök: az elıterjesztés kiosztásra került. Kérem képviselı-társaimat, 
akinek kérdése, észrevétele van az elıterjesztéshez kapcsolódóan, szíveskedjen feltenni. 
 
Szavazásra teszem fel az elıterjesztésben szereplı határozati javaslatot, aki ezzel egyetért 
kérem kézfelemeléssel jelezze. 
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207/2010. (X.15.) határozat 

 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a polgármesteri tisztség 
ellátásának egyes kérdéseirıl és az önkormányzati képviselık tiszteletdíjáról szóló 1994. 
évi LXIV. törvény 3. § (1)-(2) bekezdése alapján Szlahó Csaba polgármester havi 
illetményét 2010. október 3-tól kezdıdıen bruttó 520.000,- Ft/hó összegben, 
költségátalányának mértékét a 18. § rendelkezései szerint 140.000,- Ft/hó összegben 
állapítja meg.  
 
Határid ı: azonnal 
 
Felelıs: Szlahó Csaba 
  polgármester 
 
 
(9 igen szavazat, 2 tartózkodás) 
 
6. napirendi pont: 
Szavazatszámláló Bizottság létrehozása az alpolgármesterek választásához 
 
Dr. Fekete Károly korelnök: Az alpolgármester választása titkosan kell, hogy történjen, ezért 
szükséges a szavazatszámláló bizottság létrehozása. 
 
A bizottság összetételére az alábbi javaslatot teszi: 
 
Elnöknek javasolom: Saska Istvánné képviselıt, tagoknak Dabasi János és Dr. Gerencsér 
Balázs képviselıket. 
 
Megkérdezem a jelölteket (egyenként), hogy vállalja-e a szavazatszámláló bizottsági munkát 
és megválasztása nyilvános ülésen történhet-e? 
 
Saska Istvánné: a jelölést vállalom, a nyilvános üléshez hozzájárulok. 
 
Dabasi János: a jelölést vállalom, a nyilvános üléshez hozzájárulok. 
 
Dr. Gerencsér Balázs: a jelölést vállalom, a nyilvános üléshez hozzájárulok. 
 
Dr. Fekete Károly: szavazásra teszem fel a határozati javaslatot. 
 

208/2010. (X.15.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a titkos szavazás lebonyolítására 
Szavazatszámláló Bizottságot hoz létre, mely bizottságba az alábbi személyeket 
delegálja: 
 

Saska Istvánné, elnök 
Dabasi János, tag 
Dr. Gerencsér Balázs, tag 
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(9 igen szavazat, 2 tartózkodás) 
 
7. napirendi pont: 
Az alpolgármesterek megválasztása 
 
Dr. Fekete Károly korelnök: a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 34. § 
(1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a Képviselı-testület a polgármester javaslatára titkos 
szavazással minısített többséggel a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére egy 
vagy több alpolgármestert választhat. 
 
Szlahó Csaba polgármester úr a kiosztott elıterjesztésben javaslatot tett Tábori Ferenc 
fıállású alpolgármester, és Pável Béla társadalmi megbízatású alpolgármester 
megválasztására. Kérdezem a jelölteket, hogy a jelölést elfogadják-e és hozzájárulnak-e a 
napirend nyílt ülésen történı tárgyalásához. 
 
Tábori Ferenc: elfogadom a jelölést és a nyilvános ülésen történı tárgyaláshoz hozzájárulok. 
 
Pável Béla: elfogadom a jelölést és a nyilvános ülésen történı tárgyaláshoz hozzájárulok. 
 
Dr. Fekete Károly korelnök: Tábori Ferenc alpolgármester 2006. és 2010. között társadalmi 
megbízatásban már ellátta ezt a feladatot. Pável Béla megválasztása esetén nem lesz tagja a 
képviselı-testületnek, az üléseken tanácskozási joggal vehet részt, 2010. október 4-tıl teszi 
lehetıvé a helyi önkormányzatokról szóló törvény, hogy nem képviselı-testületi tag is 
alpolgármester lehessen.  
Kérdés, észrevétel a napirendi ponthoz? 
 
Nincs. 
 
Ismeretem 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 elıtérbe az urnához. A képviselık a 
szavazólapokat a Szavazatszámláló Bizottság elnökétıl, Saska Istvánnétól vehetik át. Kérem a 
képviselıket egyesével álljanak fel, vegyék át a szavazólapokat az elnök asszonytól. 
 
A titkos szavazásról készült jegyzıkönyv jelen jegyzıkönyv melléklete. 
 
Saska Istvánné: ismertetem a szavazás eredményét. 
 
Tábori Ferenc fıállású alpolgármester:  
 
Leadott szavazat: 10 db 
Ebbıl 
Nem szavazat  - 
Igen szavazat  10 db 
 
Pável Béla társadalmi alpolgármester: 
 
Leadott szavazat: 11 db 
Ebbıl 
Nem szavazat  2 db 
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Igen szavazat  9 db 
209/2010. (X.15.) határozat 

 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 34. § (1) bekezdése alapján a polgármester helyettesítésére, 
munkájának segítésére Tábori Ferenc képviselıt fıállású alpolgármesterré választja 
2010. október 15. napjával.  
 

Határid ı: azonnal 
 
Felelıs: Szlahó Csaba 
   polgármester 

 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 

210/2010. (X.15.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 34. § (1) bekezdése alapján a polgármester helyettesítésére, 
munkájának segítésére Pável Bélát társadalmi megbízatású alpolgármesterré választja 
2010. október 15. napjával. 
 
Határid ı: azonnal 
 
Felelıs: Szlahó Csaba 
  polgármester 
 
(9 igen, 2 nem szavazat) 
 
 
Dr. Fekete Károly korelnök: az ülés vezetését átadom Polgármester úrnak. 
 
8. napirendi pont: 
Az alpolgármesterek eskütétele 
 
Szlahó Csaba polgármester: felkérem az alpolgármestereket, az eskütételhez szíveskedjenek 
felállni.  
 
Eskü 
 
„Én ………(név) esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hő leszek; az 

Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom; a tudomásomra jutott 

titkot megırzöm; alpolgármesteri tisztségembıl eredı feladataimat Vecsés város fejlıdésének 

elımozdítása és az Alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen teljesítem. 

(Az eskütevı meggyızıdése szerint) 

Isten engem úgy segéljen!” 
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Szlahó Csaba polgármester: Kérem az alpolgármestereket, szíveskedjenek aláírni az 
esküokmányt és átadni részemre. 
 
 
9. napirendi pont: 
Az alpolgármesterek illetményének és költségátalányának megállapítása 
 
Szlahó Csaba polgármester: kérdezem, hogy a kiosztott elıterjesztéshez van-e valakinek 
észrevétele, javaslata? 
 
Nincs. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel az elsı határozati javaslatot. 
 

211/2010. (X.15.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a polgármesteri tisztség 
ellátásának egyes kérdéseirıl és az önkormányzati képviselık tiszteletdíjáról szóló 1994. 
évi LXIV. törvény 3. § (5) bekezdése alapján Tábori Ferenc foglalkoztatási 
jogviszonyban álló alpolgármester illetményét 2010. október 15-tıl kezdıdıen bruttó 
350.000,- Ft/hó összegben, költségátalányának mértékét a 18. § rendelkezései szerint 
bruttó 50.000,- Ft/hó összegben állapítja meg. 
 

Határid ı: azonnal 
 
Felelıs: Szlahó Csaba 
   polgármester 

 
(10 igen, 1 tartózkodás) 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a második határozati javaslatot. 
 

212/2010. (X.15.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a polgármesteri tisztség 
ellátásának egyes kérdéseirıl és az önkormányzati képviselık tiszteletdíjáról szóló 1994. 
évi LXIV. törvény 3. § (5) bekezdése alapján Pável Béla társadalmi megbízatású 
alpolgármester tiszteletdíját 2010. október 15-tıl kezdıdıen bruttó 220.000,- Ft/hó 
összegben, költségátalányának mértékét a 18. § rendelkezései szerint bruttó 40.000,- 
Ft/hó összegben állapítja meg. 
 
Határid ı: azonnal 
 
Felelıs: Szlahó Csaba 
  polgármester 
 
(11 igen szavazat, egyhangú) 
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10. napirendi pont: 
Bizottságok létrehozása, bizottsági tagok megválasztása  
 
Szlahó Csaba polgármester: a bizottsági tagok elızetesen hozzájárultak e napirend nyílt 
ülésen történı tárgyalásához. A bizottsági struktúra kialakítására és a tagok személyére 
vonatkozó egyeztetéseket a képviselı-testületben mandátumhoz jutott pártok, társadalmi 
szervezetek képviselıivel lefolytattuk. Hat bizottság megalakítására tettem javaslatot. 
Valamennyi bizottság megválasztásáról külön-külön kell döntést hoznunk. Kérdezem, hogy 
van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
 
Nincs. 
 
Szlahó Csaba polgármester: Pénzügyi Bizottság elnökének javaslom Oláh László képviselıt. 
Kérdezem, Oláh Lászlót elfogadja-e a jelölést? 
 
Oláh László képviselı: igen, elfogadom. 
 
Szlahó Csaba polgármester: Pénzügyi Bizottság tagjainak javaslom Dabasi Jánost, Dr. Lugosi 
Máriát, Szabó Attilát, Ekésné Dr. Kretovics Júliát, Enyedi Edgárt és Skribek Pált. Kérem, ha 
valaki nem vállalja a jelölést jelezze. 
 
Szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

213/2010. (X.15.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 22. § (1) bekezdése alapján a 7 fıs Pénzügyi Bizottság 
 
Elnökének: Oláh Lászlót 
 
Tagjainak: Dabasi Jánost, 
  Dr. Lugosi Máriát, 
  Szabó Attilát, 
  Ekésné Dr. Kretovics Júliát, 
  Enyedi Edgárt, 
  Skribek Pált 
 
megválasztja. 
 

Határid ı: azonnal 
 
Felelıs: Szlahó Csaba 
   polgármester 

 
(10 igen szavazat, 1 tartózkodás) 
 
Szlahó Csaba polgármester: Gazdasági Bizottság elnökének javaslom Alattyányi István 
képviselıt. Kérdezem Alattyányi Istvánt elfogadja-e a jelölést? 
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Alattyányi István képviselı: igen, elfogadom. 
 
Szlahó Csaba polgármester: Gazdasági Bizottság tagjainak javaslom Dabasi Jánost, Czibolya 
Zoltánt, Dr. Gerencsér Balázst, Oláh Lászlót, Pintér Tibort, Kári Józsefet, Sahin-Tóth Zoltánt 
és Kovács Mártont. Kérem, ha valaki nem vállalja a jelölést jelezze. 
 
Szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

214/2010. (X.15.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 22. § (1) bekezdése alapján a 9 fıs Gazdasági Bizottság 
 
Elnökének: Alattyányi Istvánt 
 
Tagjainak: Dabasi Jánost, 
  Czibolya Zoltánt, 
  Dr. Gerencsér Balázst, 
  Oláh Lászlót, 
  Pintér Tibort, 
  Kári Józsefet, 
  Sahin-Tóth Zoltánt, 
  Kovács Mártont 
 
megválasztja. 
 

Határid ı: azonnal 
 
Felelıs: Szlahó Csaba 
  polgármester 
 
(11 igen szavazat, egyhangú) 
 
Szlahó Csaba polgármester: Oktatási Bizottság elnökének javaslom Dr. Lugosi Mária 
képviselıt. Kérdezem Dr. Lugosi Máriát elfogadja-e a jelölést? 
 
Szlahó Csaba polgármester: Oktatási Bizottság tagjainak javaslom Alattyányi Istvánt, Szabó 
Attilát, dr. Gerencsér Balázst, Gál Istvánt, Gyurákiné Sárdi Krisztinát, Takács Annát és Szabó 
Gyulánét. Kérem, ha valaki nem vállalja a jelölést jelezze. 
 
Szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

215/2010. (X.15.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 22. § (1) bekezdése alapján a 9 fıs Oktatási Bizottság 
 
Elnökének: Dr. Lugosi Máriát 
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Tagjainak: Alattyányi Istvánt, 
  Saska Istvánnét, 
  Szabó Attilát, 
  Dr. Gerencsér Balázst, 
  Gál Istvánt, 
  Gyurákiné Sárdi Krisztinát, 
  Takács Annát, 
  Szabó Gyulánét 
 
megválasztja. 
 

Határid ı: azonnal 
 
Felelıs: Szlahó Csaba 
  polgármester 
 
(11 igen szavazat, egyhangú) 
 
Szlahó Csaba polgármester: Sport Bizottság elnökének javaslom Czibolya Zoltán képviselıt. 
Kérdezem Czibolya Zoltánt elfogadja-e a jelölést? 
 
Czibolya Zoltán képviselı: igen, vállalom. 
 
Szlahó Csaba polgármester: Sport Bizottság tagjainak javaslom Dr. Lugosi Máriát, Dr. Fekete 
Károlyt, Alattyányi Istvánt, Zoltán Lászlót, Ifj. Kérész Sándort és Czudorné Kabai Gabriellát. 
Kérem, ha valaki nem vállalja a jelölést jelezze. 
 
Szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 
 

216/2010. (X.15.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 22. § (1) bekezdése alapján a 7 fıs Sport Bizottság 
 
Elnökének: Czibolya Zoltánt 
 
Tagjainak: Dr. Lugosi Máriát, 
  Dr. Fekete Károlyt, 
  Alattyányi Istvánt, 
  Zoltán Lászlót, 
  Ifj. Kérész Sándort, 
  Czudorné Kabai Gabriellát 
 
megválasztja. 
 

Határid ı: azonnal 
 
Felelıs: Szlahó Csaba 
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  polgármester 
 
(11 igen szavazat, egyhangú) 
 
Szlahó Csaba polgármester: Környezetvédelmi Bizottság elnökének javaslom Dabasi János 
képviselıt. Kérdezem Dabasi Jánost elfogadja-e a jelölést? 
 
Dabasi János képviselı: igen vállalom. 
 
Szlahó Csaba polgármester: Környezetvédelmi Bizottság tagjainak javaslom Dr. Fekete 
Károlyt, dr. Gerencsér Balázst, Saska Istvánnét, Csendesi Mártont, Várszegi Csabát és Dr. 
Végh Katalint. Kérem, ha valaki nem vállalja a jelölést jelezze. 
 
Oláh László képviselı: dr. Végh Katalin helyett Lırincz Ferencnét javaslom bizottsági 
tagnak. 
 
Szavazásra teszem fel a módosító javaslat elfogadását. 
 
 

217/2010. (X.15.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Oláh László képviselı módosító 
javaslatáról, hogy a Környezetvédelmi Bizottságba Dr. Végh Katalin helyett Lırincz 
Ferencnét javasolja tagnak, nem hozott döntést. 
 
(2 igen, 5 nem, 4 tartózkodás) 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel az eredeti határozati javaslatot. 
 

218/2010. (X.15.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 22. § (1) bekezdése alapján a 7 fıs Környezetvédelmi Bizottság 
 
Elnökének: Dabasi Jánost 
 
Tagjainak: Dr. Fekete Károlyt, 
  Dr. Gerencsér Balázst, 
  Saska Istvánnét, 
  Csendesi Mártont, 
  Várszegi Csabát, 
  Dr. Végh Katalint 
 
megválasztja. 
 

Határid ı: azonnal 
 
Felelıs: Szlahó Csaba 
  polgármester 
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(11 igen szavazat, egyhangú) 
 
Szlahó Csaba polgármester: Szociális Bizottság elnökének javaslom Saska Istvánné 
képviselıt. Kérdezem Saska Istvánnét elfogadja-e a jelölést? 
 
Saska Istvánné képviselı: igen, vállalom. 
 
Szlahó Csaba polgármester: Szociális Bizottság tagjainak javaslom Dabasi Jánost, Dr. Fekete 
Károlyt, Szabó Attilát, Ekésné Dr. Kretovics Júliát, Enyedi Edgárt és Skribek Pált. Kérem, ha 
valaki nem vállalja a jelölést jelezze. 
 
Dr. Fekete Károly képviselı: nem kívánok tag lenni a Szociális Bizottságban. 
 
Szlahó Csaba polgármester: javaslom, a 213/2010. (X.15.) számú határozat visszavonását. 
 
Szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

219/2010. (X.15.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 213/2010. (X.15.) számú 
határozatát visszavonja. 
 
(11 igen szavazat, egyhangú) 
 
Szlahó Csaba polgármester: Pénzügyi Bizottság elnökének javaslom Oláh Lászlót, tagjainak 
Dabasi Jánost, Dr. Fekete Károlyt, Szabó Attilát, Ekésné Dr. Kretovics Júliát, Enyedi Edgárt, 
Skribek Pált. 
 
Szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

220/2010. (X.15.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 22. § (1) bekezdése alapján a 7 fıs Pénzügyi Bizottság 
 
Elnökének: Oláh Lászlót. 
 
Tagjainak: Dabasi Jánost, 
  Dr. Fekete Károly, 
  Szabó Attilát, 
  Ekésné Dr. Kretovics Júliát, 
  Enyedi Edgárt, 
  Skribek Pált 
 
megválasztja. 
 

Határid ı: azonnal 
 
Felelıs: Szlahó Csaba 
   Polgármester 
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(11 igen szavazat, egyhangú) 
 
Szlahó Csaba polgármester: Szociális Bizottság elnökének javaslom Saska Istvánnét, 
bizottság tagjainak Dr. Lugosi Máriát, Czibolya Zoltánt, Oláh Lászlót, Szabó Attilát, 
Matheisz Mártonnét, Nagy Gyulánét, Horváthné Fehér Erzsébetet és Lırincz Ferencnét.  
 
Szavazásra teszem fel a határozati javaslatot. 
 

221/2010. (X.15.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 22. § (1) bekezdése alapján a 9 fıs Szociális Bizottság 
 
Elnökének: Saska Istvánnét 
 
Tagjainak: Dr. Lugosi Mária, 
  Czibolya Zoltánt, 
  Oláh Lászlót, 
  Szabó Attilát, 
  Matheisz Mártonnét, 
  Nagy Gyulánét, 
  Horváthné Fehér Erzsébetet, 
  Lırincz Ferencnét 
 
megválasztja. 
 

Határid ı: azonnal 
 
Felelıs: Szlahó Csaba 
  polgármester 
 

 (11 igen szavazat, egyhangú) 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a napirend utolsó határozati javaslatát. 
 

222/2010. (X.15.) határozat 
 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felkéri a polgármestert, hogy a 
214/2010. (X.15.) - 221/2010. (X.15.) határozatokban foglalt döntéseknek megfelelıen 
gondoskodjon a Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 20/1999. 
(VII.07.) rendelet módosítására vonatkozó rendelettervezet elkészíttetésérıl és a 
Képviselı-testület elé történı terjesztésérıl. 
 
Határid ı: a rendelettervezet benyújtására a Képviselı-testület november havi ülése 
 
Felelıs: Szlahó Csaba 
  Polgármester 
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 (11 igen szavazat, egyhangú) 
 
11. napirendi pont: 
Külsıs bizottsági tagok eskütétele 
 
Szlahó Csaba polgármester: kérem a külsıs bizottsági tagokat, szíveskedjenek felállni az 
eskütételhez. 
 
Eskü 
 
„Én …….(név) esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hő leszek; az 

Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom; a tudomásomra jutott 

titkot megırzöm; külsıs bizottsági tisztségembıl eredı feladataimat Vecsés város 

fejlıdésének elımozdítása és az Alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen 

teljesítem. 

(Az eskütevı meggyızıdése szerint) 

Isten engem úgy segéljen!” 

 
 
Szlahó Csaba polgármester: kérem, szíveskedjenek aláírni az esküokmányt és adják át a 
hivatal dolgozóinak. 
 
Tájékoztatom a képviselıket, hogy a következı képviselı-testületi ülés 2010. október 26-án, 
15 órakor lesz.  
 
Minden képviselı kapott vagyonnyilatkozat igénylı lapot, 30 napon belül le kell adni. 
 
Jó munkát kívánok a képviselı-testületnek. 
 
Az ülést bezárom. 
 
 

k.m.f. 
 
 

Szlahó Csaba      Mohainé Jakab Anikó 
                polgármester                     jegyzı 
 
 
Jegyzıkönyvvezetı: 
 
 
Kun Csabáné 


