
Vecsés Város Önkormányzatának 
Képviselı-testülete 

Szám: 7/2010. 
 

J E G Y Z İ K Ö N Y V  
 

amely készült Vecsés Város Önkormányzata 
Képviselı-testületének 

2010. március 26-án (pénteken) 
a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében 

megtartott rendkívüli ülésérıl 
 
 

Jelen vannak (a késıbb érkezıkkel együtt): 
Alattyányi István, Balogh Csongor, Czibolya Zoltán, Dr. Fekete Károly, Dr. Gerencsér 
Balázs, Dr. Lugosi Mária, Hanek Gábor, Lırincz Ferencné, Oláh László, Saska Istvánné, 
Szlahó Csaba, Tóth Judit 
 
Jelen van továbbá: 
Mohainé Jakab Anikó jegyzı,  
 
Levezetı elnök: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: Tisztelettel köszöntöm a képviselı-testület tagjait.  
 
Megállapítom, hogy a testületi ülés határozatképes, mivel 11 fı képviselı jelen van. 
 
A rendkívüli testületi ülést megnyitom. 
 
1. napirendi pont: 
Javaslat Jugovics Sándor képviselı kegyeleti szertartásával kapcsolatos képviselı-testületi 
döntések meghozatalára 
Elıterjesztı:  Szlahó Csaba 
  Polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: mindenki elıtt ismeretes, hogy Jugovics Sándor képviselı 
társunk március 24-én elhunyt. Beszéltem a feleségével, aki már intézte a temetést, dupla 
sírhelyet választott. Javaslom, hogy tekintse az önkormányzat saját halottjának és vállalja a 
temetés költségét. 
 
Oláh László képviselı: Jugovics Sándor képviselı úr halálával nagy veszteség érte az 
önkormányzatot, megérdemli a saját halottnak nyilvánítást és a díszsírhelyet. 2006 óta volt 
képviselı, a legaktívabbak közé tartozott, nulla hiányzással vett részt a testület munkájában 
példát mutatva mindannyiunk számára. Nagyon sok sporttal kapcsolatos beruházásban vett 
részt. 
 
Lırincz Ferencné képviselı: Jugovics Sándor felesége már kiválasztotta a sírhelyet, döntését 
tartsuk tiszteletben, a díszsírhely adományozását ezért nem javaslom, a minimum, amit 
megtehet az önkormányzat, hogy vállalja a temetés költségét. 
 



Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: az ülés elıtt beszéltem a lányával, minden 
segítséget nagy tisztelettel köszönnek. Jugovics Sándor képviselı úr mindig a város 
érdekében és nem pártoskodóan végezte munkáját, a Szociális Bizottságban pedig szociális 
érzékenységérıl tett tanúbizonyságot. Támogatom, hogy az önkormányzat saját halottjának 
tekintse és a temetés költségét vállalja fel.  
 
Hanek Gábor Pénzügyi Ellenırzési Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság elnöke: 
Szintén egyetértek azzal, hogy az önkormányzat tekintse saját halottjának Jugovics Sándort a 
temetési költségek átvállalása mellett. 
 
Szlahó Csaba polgármester: javaslom, hogy a díszsírhely adományozásának lehetıségét 
hagyjuk meg. 
 
Dr. Fekete Károly képviselı: a díszsírhely egyes sír. 
 
Oláh László képviselı: véleményem szerint a határozat arról szóljon, hogy Jugovics Sándort 
az önkormányzat saját halottjának tekinti és a temetési költségeket felvállalja. 
 
Szlahó Csaba polgármester: visszavonom javaslatomat a díszsírhelyre vonatkozóan. 
 
A képviselık száma 12 fı, Dr. Gerencsér Balázs képviselı úr megérkezett. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 
 

75/2010. (III.26.) határozat 
 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy Jugovics Sándor volt 
települési képviselı úr tevékenységét elismerve emlékét kegyelettel megırzi, saját halottjának 
tekinti a temetkezési költségek átvállalása mellett. 

 

Határidı : azonnal 
Felelıs:    Szlahó Csaba 

            polgármester 
 
(12 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
Szlahó Csaba polgármester: az ülést bezárom. 
 
 

k.m.f. 
 
 

Szlahó Csaba       Mohainé Jakab Anikó 
Polgármester        Jegyzı 

 
Jegyzıkönyvvezetı: 
 
Kun Csabáné 
 


