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Jelen vannak: 
Szlahó Csaba polgármester, Alattyányi István, Czibolya Zoltán, Frühwirthné Halász Melinda, 
dr. Lugosi Mária, Oláh László, Saska Istvánné, Szabó Attila, Tábori Ferenc, Tóth Judit, 
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, dr. Fehér Edina Vecsési Járási Hivatal vezetője 
 
Szlahó Csaba polgármester: köszöntöm a Képviselő-testület 2014. október 12-én 
megválasztott tagjait, a meghívott vendégeket és a megjelent érdeklődőket. Átadom a szót dr. 
Szűcs Lajos országgyűlési képviselőnek. 
 
dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselő: Mélyen Tisztelt Polgármester Úr, Kedves Képviselő 
Hölgyek és Urak, Kedves Vecsésiek! Lezajlottak a választások és olyan eredmény született, 
amire mindannyian büszkék lehetünk. A mi számításaink szerint a jelöltek közül Szlahó 
Csaba nyerte meg a legnagyobb arányban a polgármesteri tisztséget. Ennek a városnak a 
vezetése már évtizedek óta töretlenül egy dologgal foglalkozik, ami nagyon helyes, Vecsés 
város fejlődésével. A testület összetétele is olyan, legyen bármilyen párt képviselője, amely 
azt szolgálja, hogy ennek a településnek a fejlődése biztosítva legyen. Akármilyen nehéz is 
volt a választási időszak, most jönnek a dolgos hétköznapok, amikor már tényleg csak azzal 
kell foglalkozni, hogy Vecsés és az itt élők sorsa minél jobb legyen. Azt kívánom minden 
képviselő úrnak és hölgynek, polgármester úrnak, hogy egy dologra nagyon figyeljenek, ami a 
mi szakmánknak a legfontosabb üzenete, hallgatni, mert egy képviselőnek és polgármesternek 
a legfontosabb feladata a hallgatás, hogy meg tudják hallgatni a hozzájuk forduló embereket, 
mert aki ezt nem tudja megtenni, az nem is tudja megoldani ezeket a problémákat. Én kívánok 
Önöknek ehhez nagyon sok sikert, nagyon jó egészséget, kitartó következetes munkát és azt a 
bizalmat, amit most megkaptak. Egyet ígérhetek, mint a körzet új megválasztott országgyűlési 
képviselőjeként mindig Vecsés mögött és mellett leszek, ahogy eddig is számíthattunk 
egymásra, most is váll-váll mellett együtt fogunk küzdeni Vecsésért. Köszönöm szépen! 
 
Szlahó Csaba polgármester: az alakuló ülésünket a Himnusz meghallgatásával kezdjük. 
Kérem, álljanak fel. 
 
HIMNUSZ 
 
Megállapítom, hogy az alakuló ülés határozatképes, mivel a megválasztott képviselők közül 
mind a 11 fő jelen van. 
 
 
Az alakuló ülés napirendjét a kiküldött meghívónak megfelelően tárgyaljuk az alábbiak 
szerint: 
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1. napirendi pont: 
Ünnepélyes megnyitó, a Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója a választásról, a 
választás végleges eredményének ismertetése, kompenzációs listáról bejutott képviselők 
mandátumának átadása 
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 
 
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 
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11. napirendi pont: 
Külsős bizottsági tagok eskütétele 
Előterjesztő: Szlahó Csaba 
  polgármester 
 
12. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2014. (….) önkormányzati 
rendelete megalkotására a képviselők és a Képviselő-testület állandó bizottságainak nem 
képviselő tagjainak tiszteletdíjáról és annak kötelezettségszegés esetén történő csökkentéséről 
Előterjesztő: Szlahó Csaba 
  polgármester 
  
 
 
1. napirendi pont: 
Ünnepélyes megnyitó, a Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója a választásról, a 
választás végleges eredményének ismertetése, kompenzációs listáról bejutott képviselők 
mandátumának átadása 
Előterjesztő: Szlahó Csaba 
  polgármester 

Osztertágné dr. Dobrovitz Magdolna 
  Helyi Választási Bizottság elnöke 
 
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 2014. október 12. 
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. A lengyel és a román nemzetiségi önkormányzati választást 
választók, illetve jelöltek hiányában nem tartottunk. A választásokon 4 fő polgármester-jelölt, 
34 fő egyéni képviselő-jelölt, 7 fő nemzetiségi képviselő-jelölt indult. Kompenzációs listát 4 
jelölőszervezet állított, összesen 24 fővel. Az egyéni képviselő-jelöltek közül 2 fő indult 
függetlenként. A Helyi Választási Bizottság munkája során 11 alkalommal ülésezett, összesen 
91 határozatot hozott. Egyetlen határozata ellen sem éltek fellebbezéssel.  
A választások lebonyolításában – szabadidejük feláldozásával – közel 300 fő tevékenykedett. 
Munkájukat lelkiismeretesen, jól végezték. A választók nyilvántartásában 16.838 
választópolgár szerepelt. A szavazóként megjelentek száma 5.344 fő volt, ami a jogosultak 
31,74 %-a. A választás részletes eredményei: Polgármester  Szlahó Csaba 77,38% 
leadott érvényes szavazattal. Az 1. számú választó-kerület képviselője Tábori Ferenc 61,07%-
kal, a 2. számú választókerület képviselője Szlahó Csaba 81,58%-kal, a 3. számú 
választókerület képviselője Frühwirthné Halász Melinda 66,10%-kal, a 4. számú 
választókerület képviselője dr. Lugosi Mária 68,69%-kal, az 5. számú választókerület 
képviselője Várszegi Csaba 63,85%-kal, a 6. számú választókerület képviselője Saska 
Istvánné 62,17%-kal, a 7. számú választókerület képviselője Czibolya Zoltán 62,06%-kal, a 8. 
számú választókerület képviselője Alattyányi István 61,86%-kal. Kompenzációs listáról 
mandátumhoz jutott képviselők: Oláh László MSZP, Szabó Attila JOBBIK, Tóth Judit 
EGYÜTT-PM. A Képviselő-testület létszáma 11 fő. 
Településünkön két nemzetiségi önkormányzat (német és roma) választása is eredményes 
volt. 
A megválasztott polgármesternek és képviselőknek eredményes, jó munkát kívánok a Helyi 
Választási Bizottság és a magam nevében is. 
 



 4

 
Szlahó Csaba polgármester: felkérem Osztertágné dr. Dobrovitz Magdolnát, hogy a 
megbízólevél átadásánál vidéken tartózkodó Tábori Ferenc részére is szíveskedjék átadni a 
megbízólevelet. 
 
 
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) 
 
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!” 
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4. napirendi pont: 
A polgármesteri program ismertetése 
Előterjesztő: Szlahó Csaba 
  polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: sok szeretettel köszöntök mindenkit! Gratulálok a megválasztott 
képviselőknek! El kell mondjam, ennek a képviselő-testületnek a magja 1998 óta dolgozik 
együtt, hol viharosabb, hol kicsit zökkenő mentesebb körülmények között. 2006 óta az 
együttműködés és az összefogás jellemezte a képviselő-testület munkáját, ez meg is 
mutatkozik az eredményekben, mindazokban a fejlesztésekben, építkezésekben, amelyeket 
közösen véghez tudtunk vinni. Nagyon sok alkalom volt a vitára, nagyon sok alkalom lett 
volna arra, hogy bárki úgymond keresztbe tegyen a fejlesztéseknek, de nem ez volt a 
jellemző, hanem tiszta volt mindenki előtt a kép, tiszta lapokkal játszott mindenki, érezhető és 
látható volt az együttműködés. Ennek számtalan jelét fel tudnám sorolni.  
Semmilyen útnak nem lehet nekivágni határozott terv vagy elképzelés nélkül. 1998-ban 
elgondoltunk egy utat, megterveztük hogyan is lehetne ezt a várost, akkor még nagyközséget, 
közösen előrevinni. Arra büszkék lehetünk, hogy nagyon magasra tettük a mércét az elmúlt 
időszakban, hiszen a tervező asztaloktól a megvalósulásig nagyon sok programunk, nagyon 
sok tervünk megvalósult és megindult. Végső soron minden gazdasági stratégia, minden 
településfejlesztési koncepció azért születik, hogy ebben a városban jobban érezzék magukat 
a vecsésiek. Most is ezért kell dolgoznunk. Ha egy kicsit visszatekintünk ezen a közös úton 
együtt, – mert akik itt vannak, azok közül már nagyon sokan itt ülnek hosszú idő óta, az 
újakat pedig remélem majd ugyan ez a szellem hatja át – egy pillanatra büszkék lehetünk, 
azonban sajátossága minden munkának, így ennek is az, hogy ha pedig előrenézünk, akkor 
látjuk, mennyi minden van még előttünk és mennyi mindent kell még csinálnunk. Az alapokat 
lefektettük az elmúlt évtizedekben, most az a dolgunk, hogy tovább építsük a falakat, tovább 
erősítsük ezeket, hogy komfortos és élhető kisvárosunk legyen, ahonnan jó munkába menni, 
ahová jó hazajönni és ahol jól érzik magukat az emberek, idősek és fiatalok egyaránt. 
A konkrét elképzeléseinkről nagyon röviden, vázlatosan szeretnék tájékoztatást adni. Mindig 
is alapvető volt számunkra, mondjuk úgy zsinórmérték a gazdasági stabilitás, a 
kiegyensúlyozott költségvetés. Még abban az időszakban is, amikor nyakra-főre vettek fel 
önkormányzatok hiteleket, mi akkor is visszafogtuk magunkat és csak annyit vettünk fel, 
amennyi a fejlesztéseinkhez feltétlenül szükség volt. Az akkori Európai Uniós források 
önrészét ebből tudtuk biztosítani. Nagyon fontos tehát, hogy a külső forrásokat be tudjuk 
vonni a saját meglévő forrásaink mellé.  
Változó világban élünk, Vecsés a mai magyar viszonylatban, anyagi értelemben jó helyzetben 
lévő település. Vannak saját bevételeink, helyben maradó bevételeink, azonban nagyon 
komoly változások történtek az elmúlt másfél-két évben, melyek számunkra leginkább 
hátrányos változások voltak. Kisebb költségvetéssel kellett gazdálkodnunk, de még így is 
komoly eredményeink, komoly bevételeink vannak és az országban az első öt járásban 
vagyunk, ami az egy főre jutó helyben maradó bevételeket illeti.  
A következő nagyon fontos pillérünk az intézményhálózat és a város kiegyensúlyozott, 
biztonságos működtetése. Ez összefügg az előző programmal, előző pilléreinkkel, fontos, 
hogy ezekre figyelemmel legyünk. Ezt eddig is meg tudtuk tenni, tudtunk fejleszteni és 
biztonságosan is tudtuk ezeket működtetni. Az elmúlt időszakban fogadtuk el a középtávú 
gazdaságfejlesztési stratégiánkat, amely egyrészt egy helyzetelemzést adott, hogy hol tart a 
város, milyen kitörési pontjaink vannak, illetve azt is megmutatta, hogy az elkövetkezendő hét 
éves EU-s ciklusban milyen irányokban fognak pályázatokat kiírni. Erre igyekszünk 
felkészülni, melynek látható eredménye is van, például az épületenergetikai beruházásaink, 
illetve az elkészült Halmy téri épületenergetikai beruházás is ennek köszönhető. Ehhez képest 
fogalmaztuk meg a többi intézményünk felújítását is.  
A másik, ami nem működik gazdasági háttér nélkül, a vállalkozások bevonása, illetve a 
meglévő vállalkozások fejlesztése. A vállalkozásokból él az ország, ebből származnak a 
bevételeink, Vecsés ilyen téren nagyon jól teljesít. Igyekszünk a partnereinkkel, az 
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Ipartestület képviselőivel, a vállalkozások képviselőivel leegyeztetni a főbb irányokat, ami a 
fejlesztéseket, illetve a helyi vállalkozások stabil működését jelenti.  
Ami még szintén fontos és említésre méltó a környezetvédelem és a közbiztonság kérdése. 
Közbiztonságra sokat költöttünk, támogattuk a rendőrség munkáját, támogatjuk és fenntartjuk 
a polgárőrséget, a térfigyelő hálózatot. Szubjektív fogalom a biztonságérzet, nem tudunk 
minden sarokra rendőrt állítani, de törekszünk arra, hogy minél biztonságosabb város lehessen 
településünk. Ugyanakkor nagy előrelépés véleményem szerint a Közbiztonsági és 
Környezetvédelmi Osztály létrehozása, ahol összehangolják a közterületfelügyelők és a 
mezőőrök munkáját és mindazokét, akik azért dolgoznak, hogy rend legyen a városban és 
biztonságban érezhessék magukat az itt élők.  
A környezetvédelemre nem szeretnék külön kitérni, ez elsősorban a beruházások 
szempontjából fontos és ott tudjuk ezeket az érdekeket érvényesíteni, ott tudjuk ezeket az 
elképzeléseket megjeleníteni.  
Fontos, hogy a megfelelő színvonalon tudjunk szolgáltatni, legyen szó a nagy 
ellátórendszerek bármelyikéről, a szociális vagy az egészségügyi hálózatról, az oktatás-
nevelésről, vagy legyen szó a polgármesteri hivatalról.  
Az egészségügy fontos mindenki számára, van egy szép és jól működő szakorvosi rendelőnk, 
a környék lakossága előszeretettel jár ide. Jelentős támogatási összeget adunk ahhoz, hogy 
továbbra is megfelelő színvonalon működjön. Következő elképzelésünk, hogy fizikai 
értelemben a Dózsa György úti rendelőnket is felújítsuk, és ha lehet, akkor mentőállomással 
bővítsük.  
A tömegközlekedés is egy fontos kérdés. Az állammal és a MÁV Zrt. illetékeseivel azon 
dolgozunk, hogy előrébb haladjunk. Elkeserítő állapotok vannak a MÁV állomásokon. Ezen a 
téren próbáltunk változtatni, volt is rá ígéret, hogy pályázati pénzből komoly előrelépések 
lesznek, azonban ezt két évvel elhalasztották, csakúgy, mint a különszintű csomópontok 
építését, amely közlekedéstechnikai szempontból, forgalomtechnikai szempontból óriási 
fejlődést jelentene.  
Amit saját anyagi lehetőségeinkből megvalósítottunk a közterületek, közutak, járdák 
fejlesztése, szabadidőparkok építése. Az elmúlt 8 évben nem volt olyan év, amikor ne adtunk 
volna át például egy játszóteret. Intézményeinknél az összes óvodai játszóteret felújítottuk, 
sok újat építettünk, szabadidőparkunk is van, gumírozott pályáink és kültéri fitnesz eszközök. 
Sokat teszünk azért, hogy a szabadtéri sportolási lehetőségeit tágítsuk az itt élőknek, erre 
egyre nagyobb igény is van, csakúgy, mint a kerékpárutakra. Ez külön kérdéskör, amelyben 
akkor lehet előrelépni, ha a szomszédos települések irányába tudnánk kerékpárutakat építeni. 
Fontos a szolgáltató önkormányzat. Tudjuk nagyon jól, hogy a feladatok egy jelentős részét 
másfél évvel ezelőtt a járási hivatalokba csoportosították. Próbálunk olyan partnerei lenni a 
járási hivataloknak, amellyel támogatjuk az ő munkájukat. Mi is mindent elkövetünk, hogy a 
vecsési polgárok megfelelő kiszolgálásban részesüljenek és elégedetten távozzanak, ami azért 
nem mindig könnyű, de a járási hivatalt minden erőnkkel segítjük, hogy itt is hatékony legyen 
az állampolgárok kiszolgálása. Gyakorlatilag a megyében az első integrált kormányablak itt 
nyílt meg és azt szeretnénk, ha hasonló hatékonysággal, és hasonlóan jól működjön az itteni 
okmányiroda is, ami szintén a járási hivatal kezébe került.  
Fontosnak tartom a megalakult nemzetiségi önkormányzatokkal, a német és a roma 
nemzetiségi önkormányzatokkal történő együttműködésünket, hogy céljaik megvalósításában 
tudjuk őket támogatni. Azt gondolom mindannyiunk számára fontos és elfogadott dolog, hogy 
a civilszervezeteket, sportegyesületeinket támogassuk, hiszen legyen szó népdalkörről, 
tánccsoportról vagy sportegyesületről színesítik a városunk életét és plusz sportolási, 
kikapcsolódási lehetőségeket biztosítanak a lakosság számára. Fontos számunkra a közösség 
építése, ezért támogatunk fesztiválokat, építettük meg tereinket, hogy ezzel is erősítsük a 
vecsésiek identitását, az összetartó erőt még erősebbé tegyük, összekovácsoljuk.  
Ezek a főbb motívumok, amelyek mentén az elkövetkezendő években is szeretnénk haladni, 
ehhez kívánok magunknak sok erőt és egészséget. Köszönöm, hogy meghallgattak.  
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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. 
 
 

167/2014. (X.21.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint munkáltató úgy dönt, 

hogy a polgármesteri munkakört idegen nyelvtudási pótlékra jogosító 
munkakörként határozza meg. 
 
 
 

2. Szlahó Csaba főállású polgármester illetményét 2014. október 12-től kezdődően 
havi bruttó 523.515,- Ft-ban, idegen nyelvtudási pótlékát havi bruttó 38.650,- Ft-
ban, költségtérítését illetménye 15 %-ában, havi bruttó 84.325,- Ft-ban állapítja 
meg. 

 
3. Felkéri a Jegyzőt, hogy a szükséges okmányok elkészíttetéséről gondoskodjon. 
 

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 javasolom Saska Istvánnét, tagoknak Frühwirthné Halász Melindát és Oláh Lászlót 
 
Megkérdezem Saska Istvánné elnök jelöltet, hogy vállalja-e a szavazatszámláló bizottsági 
munkát? 
 
Saska Istvánné képviselő: köszönöm, igen. 
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Szlahó Csaba polgármester: Megkérdezem Frühwrithné Halász Melinda jelöltet, hogy 
vállalja-e a szavazatszámláló bizottsági munkát? 
 
Frühwirthné Halász Melinda képviselő: igen. 
 
Szlahó Csaba polgármester: Megkérdezem Oláh László jelöltet, hogy vállalja-e a 
szavazatszámláló bizottsági munkát? 
 
Oláh László képviselő: igen. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslatot 
 
 

168/2014. (X.21.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a titkos szavazás lebonyolítására 
Szavazatszámláló Bizottságot hoz létre, mely bizottságba az alábbi személyeket 
delegálja: 
 
 Saska Istvánné, elnök 
 
 
 Frühwirthné Halász Melinda, tag 
 Oláh László, 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 a főállású 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 2014 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, Saska Istvánnétól vehetik át. Kérem 
a képviselőket egyesével álljanak fel, vegyék át a szavazólapokat az elnök asszonytól.  
 
A titkos szavazásról készült jegyzőkönyv jelen jegyzőkönyv melléklete. 
 
Saska Istvánné: ismertetem a szavazás eredményét. 
 
Tábori Ferenc főállású alpolgármester: 
 
 
Leadott szavazat: 11 
ebből 
Nem szavazat:  1 
Igen szavazat:  10 
 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 
 
 
 
 
 

169/2014. (X.21.) határozat 
 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 74. § (1) bekezdése alapján a 
polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére Tábori Ferenc képviselőt főállású 
alpolgármesterré választja 2014. október 21. napjával. 
 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: Szlahó Csaba 
  polgármester 
 
 
(10 igen szavazat, 1 nem szavazat) 
 
 
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; 



 10

alpolgármesteri 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 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, kérdezem az 
előterjesztéshez van-e valakinek észrevétele, javaslata? 
 
Nincs. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

 
170/2014. (X.21.) határozat 

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

főállású alpolgármester illetményét 2014. október 21-től kezdődően havi bruttó 
400.000,- Ft-ban, költségtérítését illetménye 15 %-ában, havi bruttó 60.000,- Ft-ban 
állapítja meg. 

 
2. Felkéri a Jegyzőt, hogy a szükséges okmányok elkészíttetéséről gondoskodjon. 
 

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: szavazásra teszem fel az 1. határozati javaslat elfogadását. 
 
 

171/2014. (X.21.) határozat 
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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: Czibolya Zoltánt, 
    Várszegi Csabát, 
    Oláh Lászlót, 
    Szabó Attilát, 

Pintér Tibort, 
    Kári Józsefet, 
    Sahin-Tóth Zoltánt, 
    Kovács Mártont 
 
megválasztja. 
 
 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: Szlahó Csaba 
  polgármester 
 
(11 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a 2. határozati javaslat elfogadását. 
 
 

172/2014. (X.21.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 57. § (1) bekezdése alapján a 9 
fős Oktatási Bizottság  
 
  elnökének: dr. Lugosi Máriát, 
  tagjainak: Alattyányi Istvánt, 
    Frühwirthné Halász Melindát, 
    Szabó Attilát, 
    Tóth Juditot, 
    Gyurákiné Sárdi Krisztinát, 
    Szabó Gyulánét, 
    Horváthné Nedreu Klárát, 
    Sárosiné Polczer Margitot 
 
megválasztja. 
 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: Szlahó Csaba 
  polgármester 
 
(11 igen szavazat, egyhangú) 
 
Szlahó Csaba polgármester: a 7 fős Sport Bizottságból most 6 fő elfogadását javaslom. 
Szavazásra teszem fel a 3. határozati javaslat elfogadását. 
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173/2014. (X.21.) 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 Zolánt, 
  tagjainak:  Dr. Lugosi Máriát, 
    Saska Istvánnét, 
    Tóth Juditot, 
    Dr. Vonnák Iván Pétert, 
    Czudorné Kabai Gabriellát 
     
megválasztja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Szlahó Csaba 
  polgármester 
 
 
(11 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a 4. határozati javaslat elfogadását. 
 

174/2014. (X.21.) 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: Frühwirthné Halász Melindát, 
    Saska Istvánnét, 
    Szabó Attilát, 
    Csendesi Mártont, 
    Magyar Klárát, 
    Oláh Petronellát 
 
megválasztja. 
 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: Szlahó Csaba 
  polgármester 
 
 
(11 igen szavazat, egyhangú) 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel az 5. határozati javaslat elfogadását. 
 
 

175/2014. (X.21.) határozat 
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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, 
    Tóth Juditot, 
    Enyedi Edgárt, 
    Skribek Pált, 
    Zoltán Lászlót 
     
megválasztja. 
 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: Szlahó Csaba 
  polgármester 
 
 
(11 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a 6. határozati javaslat elfogadását. 
 
 

176/2014. (X.21.) 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: Saska Istvánnét, 
  tagjainak: dr. Lugosi Máriát, 
    Czibolya Zoltánt, 
    Frühwirthné Halász Melindát, 
    Oláh Lászlót, 
    Matheisz Mártonnét, 
    Nagy Gyulánét, 
    Horváthné Fehér Erzsébetet, 
    Lőrincz Ferencnét     
 
megválasztja. 
 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: Szlahó Csaba 
  polgármester 
 
 
(11 igen szavazat, egyhangú) 
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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. 
 
 
12. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2014. (….) önkormányzati 
rendelete megalkotására a képviselők és a Képviselő-testület állandó bizottságainak nem 
képviselő tagjainak tiszteletdíjáról és annak kötelezettségszegés esetén történő csökkentéséről 
Előterjesztő: Szlahó Csaba 
  polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiosztásra került. Kérdezem, kinek van 
kérdése, hozzászólása? 
 
Nincs. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a rendelet-tervezet elfogadását. 
 
 

11/2014. (X.22.) önkormányzati rendelet 
 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja 11/2014. (X.22.) 
önkormányzati rendeletét a képviselők és a Képviselő-testület állandó bizottságainak 
nem képviselő tagjainak tiszteletdíjáról és annak kötelezettségszegés esetén történő 
csökkentéséről. 
 
(11 igen szavazat, egyhangú) 
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Mohainé Jakab Anikó jegyző: minden képviselő kapott vagyonnyilatkozat igénylő lapot és 
vagyonnyilatkozat nyomtatványt, ezt 30 napon belül le kell adni, valamint kiosztásra került 
egy tájékoztató a vagyonnyilatkozathoz és a köztartozásmentes adózói adatbázishoz, illetve 
egy gyakorlati útmutató a köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvételhez.  
 
Szlahó Csaba polgármester: mivel több napirendi pont nincs, az ülést bezárom. 
 
 

k.m.f. 
 
 
 
 

Szlahó Csaba       Mohainé Jakab Anikó 
           polgármester        jegyző 
 
 
 
Jegyzőkönyvvezető: 
 
Kun Csabáné 


