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Vecsés Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

Szám: 12/2015. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

amely készült Vecsés Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

2015. május 26-án (kedd)  

a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében 

megtartott rendkívüli üléséről 

 

Jelen vannak: 

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

Csaba képviselők Tábori Ferenc alpolgármester 

 

Jelen vannak továbbá: 

Mohainé Jakab Anikó jegyző 

 

Levezető elnök: Tábori Ferenc alpolgármester 

 

Tábori Ferenc alpolgármester: üdvözlöm a képviselőket. Megállapítom a jelenléti ív alapján, 

hogy a 11 fős Képviselő-testületből 7 fő jelen van, így a Képviselő-testület határozatképes. A 

Képviselő-testület ülését megnyitom. 

 

 

Tábori Ferenc alpolgármester: szavazásra teszem fel a napirendi pont elfogadását.  

 

 

111/2015. (V.26.) határozat 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete napirendjét az alábbiak szerint 

állapítja meg: 

 

1. napirendi pont: 

Javaslat az Önkormányzat képviseletének ellátására a Dél-Pest Megyei Víziközmű és 

Szolgáltató Zrt. és a VEMED Kft. közgyűlésein 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

 

(7 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

1. napirendi pont: 

Javaslat az Önkormányzat képviseletének ellátására a Dél-Pest Megyei Víziközmű és 

Szolgáltató Zrt. és a VEMED Kft. közgyűlésein 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

Tábori Ferenc alpolgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkérem jegyző 

asszonyt ismertesse a napirendet. 
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Mohainé Jakab Anikó jegyző: Gyál Város Önkormányzatának jegyzője állásfoglalást kért a 

Belügyminisztériumtól, dr. Bekényi József főosztályvezető úr válaszában leírta, hogy 

összeférhetetlen, hogy a polgármester képviselje az önkormányzat által alapított gazdasági 

társaságban az önkormányzatot. Múlt héten, csütörtökön volt Pécelen a DPMV Zrt. 

közgyűlése, ahol eltérőek voltak erről a vélemények. Abban egyeztünk meg, hogy minden 

településen rendkívüli-testületi ülés összehívására kerül sor, ahol az önkormányzatok 

meghatalmaznak valakit az önkormányzat képviseletére ezekbe a gazdasági társaságokba. 

Esetünkben két gazdasági társaság van a DPMV Zrt. és a VEMED Kft. Mindaddig, amíg nem 

tisztázódik a helyzet, addig, hogy ne legyen támadható egyik közgyűlés sem, az a döntés, 

hogy az önkormányzat képviseletére valakit megválaszt.  

 

Oláh László képviselő: se polgármester, se képviselő, se külsős bizottsági tag nem 

képviselheti az önkormányzatot. 

Tábori Ferenc alpolgármester: javaslom, hogy Mohainé Jakab Anikó jegyző asszony 

képviselje az önkormányzatot a DPMV Zrt. közgyűlésén. Szavazásra teszem fel javaslatom 

elfogadását. 

 

 

112/2015. (V.26.) határozat 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a DPMV Zrt. 

közgyűlésén az Önkormányzatot Mohainé Jakab Anikó jegyző képviseli. 

 

Határidő: azonnal 

 

Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

 

(7 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

Tábori Ferenc alpolgármester: javaslom, hogy Mohainé Jakab Anikó jegyző asszony 

képviselje az önkormányzatot a VEMED Kft. közgyűlésén. Szavazásra teszem fel javaslatom 

elfogadását. 

 

 

113/2015. (V.26.) határozat 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a VEMED Kft. 

közgyűlésén az Önkormányzatot Mohainé Jakab Anikó jegyző képviseli. 

 

Határidő: azonnal 

 

Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

 

(7 igen szavazat, egyhangú) 
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Tábori Ferenc alpolgármester: mivel több napirendi pont nincs, az ülést bezárom. 

 

 

 

k.m.f. 

 

 

 

Tábori Ferenc      Mohainé Jakab Anikó 

     alpolgármester          jegyző 

 

Jegyzőkönyvvezető: 

 

Kun Csabáné 

 

 

 


