
Vecsés Város Önkormányzatának 
Képviselı-testülete 

Szám: 15/2011. 
J E G Y Z İ K Ö N Y V  

 
amely készült Vecsés Város Önkormányzata 

Képviselı-testületének 
2011. június 9-én (csütörtökön) 15.00 órai kezdettel 

a Polgármesteri Hivatal Házasságkötı termében 
megtartott rendkívüli ülésérıl 

 
 

Jelen vannak: 
Alattyányi István, Czibolya Zoltán, Dabasi János, Dr. Fekete Károly, Oláh László, Saska 
Istvánné, Szabó Attila, Szlahó Csaba, Tábori Ferenc képviselık  
 
Jelen van továbbá: 
Pável Béla alpolgármester, Mohainé Jakab Anikó jegyzı, Tóth Erika Pénzügyi Osztály 
vezetıje, Geiger Gizella Vagyongazdálkodási Osztály mb. vezetıje, Vajda Ágnes oktatási 
referens, Lics Zoltán Régió 2007 Kft. ügyvezetı, Kecskeméti Róbert szakértı, Hanek Gábor 
szakértı 
 
Levezetı elnök: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: üdvözlöm a megjelenteket. Megállapítom a jelenléti ív alapján, 
hogy a 11 fıs Képviselı-testületbıl 9 fı jelen van, így a Képviselı-testület határozatképes. 
Dr. Lugosi Mária képviselı asszony egyéb elfoglaltság miatt nem tud részt venni az ülésen, 
Dr. Gerencsér Balázs képviselı úr pedig jelezte, hogy a közlekedés miatt késni fog.  
 
 
Szlahó Csaba polgármester: a napirendre vonatkozóan az alábbi sorrendet javaslom: 
 
1. Napirendi pont: 
Javaslat a helyi közösségi közlekedés támogatásának igénybevételéhez szükséges nyilatkozat 
megtételére és a Régió 2007 Kft. beszámolójának elfogadására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 

polgármester  
2. Napirendi pont: 
Javaslat az iskolák közötti sportversenyekre felkészítı testnevelı tanárok jutalmazására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 

polgármester 
 
Zárt ülésen tárgyalandó: 
 
3. Napirendi pont: 
Javaslat „Hitelfelvétel a Sikeres Magyarországért Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési 
Hitelprogram keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
  polgármester 
 



 2

 
Ennek figyelembevételével szavazásra bocsátom a napirendre vonatkozó javaslatot. 
 

141/2011. (VI.09.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete napirendjét az alábbiak szerint 
állapítja meg: 
 
1. Napirendi pont: 
Javaslat a helyi közösségi közlekedés támogatásának igénybevételéhez szükséges nyilatkozat 
megtételére és a Régió 2007 Kft. beszámolójának elfogadására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 

polgármester  
2. Napirendi pont: 
Javaslat az iskolák közötti sportversenyekre felkészítı testnevelı tanárok jutalmazására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 

polgármester 
 
Zárt ülésen tárgyalandó: 
 
3. Napirendi pont: 
Javaslat „Hitelfelvétel a Sikeres Magyarországért Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési 
Hitelprogram keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
  polgármester 
 
(9 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
1.Napirendi pont: 
Javaslat a helyi közösségi közlekedés támogatásának igénybevételéhez szükséges nyilatkozat 
megtételére és a Régió 2007 Kft. beszámolójának elfogadására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: felkérem Mohainé Jakab Anikó jegyzı asszonyt, hogy ismertesse 
az elıterjesztést. 
 
Mohainé Jakab Anikó jegyzı: az elızı évben is a Képviselı-testület elé került ez a téma. Az 
elızı ülés után jelent meg az a rendelet, amely alapján június 6-ig lehet pályázni a közösségi 
közlekedés támogatására vonatkozó normatíva igénybevételére. Ez nem automatikus, hanem 
külön pályázat keretében igényelhetı. Reméljük, hogy meg fogjuk kapni. Két határozati 
javaslatot terjesztettünk a Képviselı-testület elé. Az egyik határozati javaslat tartalmazza 
azokat a nyilatkozatokat, amelyeket meg kell tenni a pályázat beadásához, azaz hogy mekkora 
összegő önkormányzati támogatással járulunk hozzá a közösségi közlekedéshez. A másik 
határozati javaslat pedig az autóbusszal végzett menetrendszerinti személyszállítással 
kapcsolatos beszámolóról szól. 
 
Szlahó Csaba polgármester: van-e valakinek kérdése, hozzászólása a napirendhez? 
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Mivel kérdés nincs, szavazásra teszem fel a nyilatkozatot tartalmazó határozati javaslat 
elfogadását. 
 

142/2011. (VI.09.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi közösségi közlekedés 
támogatásáról szóló 23/2011. (V. 20.) NFM rendelet 1. § (3) bekezdése alapján a 
támogatás igényléséhez az alábbi nyilatkozatot teszi: 
 

1. A Képviselı-testület a helyi közösségi közlekedés mőködtetéséhez a tárgyévet 
megelızı évben (2010. évben) 21.600 e Ft nettó összegő saját forrásból származó, 
vissza nem térítendı önkormányzati támogatással járult hozzá. 

 
2. A Képviselı-testület a helyi közösségi közlekedést 2011. január 1-jétıl december 31-

éig folyamatosan fenntartja. 
 

3. A Képviselı-testület az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról 
szóló 2004. évi XXXIII. törvény 6. §-a alapján lefolytatott pályázati eljárás útján 
kötötte meg a szolgáltatóval a közszolgáltatási szerzıdést. 

 
Határid ı: azonnal, 

 a képviselı-testületi határozat megküldésére: a döntést követı 8 napon 
belül 

 
Felelıs: Szlahó Csaba  

 polgármester 
 
(9 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a beszámoló elfogadását. 
 

143/2011. (VI.09.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a határozat mellékletét képezı az 
autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítással kapcsolatos 2010. évi 
közszolgáltatási tevékenységrıl szóló beszámolót elfogadja. 
 
Határid ı: azonnal, 
 a képviselı-testületi határozat megküldésére: a döntést követı 8 napon 

belül 
 
Felelıs: Szlahó Csaba  
 polgármester 
 
(9 igen szavazat, egyhangú) 
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2.Napirendi pont: 
Javaslat az iskolák közötti sportversenyekre felkészítı testnevelı tanárok jutalmazására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: felkérem Mohainé Jakab Anikó jegyzı asszonyt, hogy ismertesse 
az elıterjesztést. 
 
Mohainé Jakab Anikó jegyzı: ez a költségvetésben szereplı tétel. Minden évben, ahogy 
lezajlanak a sportversenyek, akkor javaslatot tesz a bizottság. Ebben az évben minden 
iskolából 2 testnevelı tanárra tesznek javaslatot, és mindegyik iskola bruttó 118.000,- Ft-ot 
kap erre a célra, és majd az iskola igazgatója tesz arra javaslatot, hogy ebbıl a tanárok milyen 
összegő jutalomban részesülnek.  
 
Szlahó Csaba polgármester: a korábbi években is mindig jutalmaztuk a testnevelı tanárokat 
az iskolák közötti sportversenyekre való felkészítés és a versenyeken való részvétel miatt, 
hiszen ez rengeteg plusz munkát és idıt igényel. Ezek alapján javaslom a határozati javaslat 
elfogadását. 
 
Saska Istvánné Oktatási Bizottság tagja: az Oktatási Bizottság megtárgyalta az elıterjesztést, 
és egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: van-e valakinek kérdése, hozzászólása a napirendhez? 
 
Mivel kérdés nincs, szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

144/2011. (VI.09.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Oktatási Bizottság és a  

Sportbizottság együttes javaslatára úgy dönt, hogy a 2010/2011. tanév iskolák közötti 
sportversenyeinek lebonyolításáért a testnevelı tanárokat az alábbi jutalomban 
részesíti, mely összegek a munkáltatót terhelı járulékokat is tartalmazzák: 

 
Falusi Általános Iskola:    2 testnevelı tanár bruttó 118.000 Ft 
Gróf Andrássy Gyula Általános Iskola: 2 testnevelı tanár bruttó 118.000 Ft 
Petıfi Sándor Általános Iskola és Gimn.:  2 testnevelı tanár bruttó 118.000 Ft 
Halmi Telepi Általános Iskola:   2 testnevelı tanár bruttó 118.000 Ft. 

 
2. Ezen a jogcímen a jutalmak kifizetésére az intézményvezetıje, mint a munkáltatói 

jogkör gyakorlója jogosult. 
 
3. Az 1. pontban elfogadott döntéshez szükséges fedezetet az Önkormányzat 2011. évi 

költségvetésének 7a melléklet 3.5. sora tartalmazza. 
 
4. Felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a 2011. évi költségvetési rendelet 

módosítására vonatkozó elıterjesztés elkészíttetésérıl és a Képviselı-testület elé 
terjesztésérıl. 

 
Határid ı: azonnal; 

az intézményvezetık értesítése a döntést követı 8 napon belül; 
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a rendelet módosításának elıkészítése: a költségvetési rendelet II. 
negyedévi módosításakor 
 

Felelıs: Szlahó Csaba 
 polgármester 
 
(9 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
A Képviselı-testület zárt ülésen folytatja munkáját. 
 
 

K. m. f. 
 

 
 
 

Szlahó Csaba       Mohainé Jakab Anikó 
polgármester         jegyzı 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jegyzıkönyvvezetı: 
 
 
Vighné Bárány Tímea 
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A 143/2011. (VI.09.) határozat melléklete 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BESZÁMOLÓ  

 
 

az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítással 

kapcsolatos  

2010 évi közszolgáltatási tevékenységrıl. 

 

Vecsés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vecsés, 2011. május 
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1. Vezetıi összefoglaló, cégbemutatás  
 
  
A Régió 2007 Kft legfıbb tevékenysége Vecsés, és Bicske városok 
menetrendszerinti autóbusz-közlekedési alapellátásának  biztosítása.  
A társaság emellett a piaci szférában is nyújt személyszállítási szolgáltatást. A 
Régió 2007 Kft jelenlegi mőködésének jogszabályi alapját az autóbusszal 
végzett menetrendszerinti személyszállításról szóló 2004. évi XXXIII. törvény 
határozza meg. 
 
Közszolgáltatási tevékenység bemutatása. 
 
Az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló 2004. évi 
XXXIII. törvény értelmében a város önkormányzata közszolgáltatási szerzıdés 
keretében bízta meg a Régió 2007 Kft-t, (mint szolgáltatót) hogy Vecsés város 
közigazgatási területén helyi járatokat közlekedtessen és elvégezze a helyi 
személyszállítással összefüggı egyéb tevékenységeket . 

A szerzıdés tartalmazza a szerzıdı felek jogait, kötelezettségeit, a szolgáltatás 
feltételeit, a közszolgáltatási követelményeket. 
 
A Régió 2007 Kft, Vecsés városban a hálózat teljes lefedettsége mellett 23,2 km 
vonalhálózaton folytat helyi személyszállítást. 
 
Az autóbuszvonalak a város minden jelentıs részét bekapcsolják a hálózatba, 
ezáltal biztosított a hivatásforgalmi, iskolába járási, egészségügyi ellátási és a 
szabadidıhöz kapcsolódó utazási igények kielégítése. 
 
 
I. A szolgáltatás feltételei, közszolgáltatási követelmények teljesülése. 
 

1. A szolgáltatás folyamatossága 
 

A társaság az elmúlt évben biztosította a szerzıdés tárgyát képezı 
közszolgáltatások folyamatos, zavartalan ellátását. 
Az év során vis maior nem következett be. 

 
2. Személyszállítási feltételek 

 
Az aktualizált menetrendi adatok gépkocsivezetıktıl ingyenesen 
beszerezhetık, illetve  az interneten is elérhetıek az Önkormányzat 
honlapján. 
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3. Szolgáltatási színvonal, minıség 
 

Régió 2007 Kft kiemelt figyelmet fordított a szolgáltatások minıségére, 
különös tekintettel: 

 
• a járatok pontosságára, menetrendszerőségére, 
• a zsúfoltságmentességre, 
• az üzemeltetésében lévı utasforgalmi létesítmények és jármővek 

tisztaságára, 
• a megbízható, mindenkor aktuális információkat biztosító utas 

tájékoztatásra, 
• az utasokkal való udvarias, segítıkész bánásmódra és az utas 

panaszok kezelésére, 
 

4.1. Késett és kimaradt járatok 
 
2010. évben a késett járatok száma: 8 db, míg a  kimaradt járatok száma 3 
db volt.  

 
 

5. Járatok kihasználtsága 
 
Néhány évvel ezelıtt, a helyi menetrendszerinti közlekedés beindulásakor az 
utaslétszám néhány esetben egyes járatokon igen csekély volt. Az elmúlt 
években a járatok kihasználtsága évrıl évre, emelkedı tendenciát mutat, az 
alábbi változtatások okán: 
 

• Menetrendi útvonalak, idıpontok változtatása az utazóközönség 
igényeinek megfelelıen 

• Az autóbuszpark fiatalítása 
• Az országosan is igen kedvezınek számító menetjegy és bérletárak 
• Autóbuszvezetık udvarias viselkedése 
• A helyi menetrendszerinti autóbusz megismert,elfogadott szolgáltatás lett 

a településen. Sokan napirendjüket már a menetrendhez igazodva készítik 
tervezik, hogy a szolgáltatást igénybe vehessék. 

 
 
Fıbb utazási irányok, célállomások: 
 
Tanítási idıben: három útvonalon, két autóbusszal szolgáljuk ki az utazási 
igényeket. 
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Reggeli járataink kimondottan az egyes iskolák vonzáskörzetére koncentráltan 
közlekednek. Mivel a település általános iskolái között jelentıs átjárhatóság van, 
így fıleg a Halmy telep környékén lakó Erzsébet térre járó gyermekek 
biztosítanak nagy utaslétszámot. Második legnagyobb prioritással bíró reggeli 
feladat, a gimnáziumba való eljuttatása a gyermekeknek, fıként a vasútvonaltól 
nyugatra fekvı településrészekrıl. A reggeli járatok kihasználtsága 75-80% 
 
A délelıtt közlekedı buszjárataink utasai, fıként az idıs nyugdíjasok, illetve 
kisgyermekes szülık.  
Fıbb úti célok: 

• orvosi rendelı 
• piac 
• temetı 
• Market Centrál Ferihegy 
• Polgármesteri Hivatal 

 
A délelıtti járatok kihasználtsága piacnapokon 80-90 %-os, egyéb idıszakban 
35-50%-os 
 
A délutáni járatok az iskolákból való hazajutást segítik, de már bıvebb útvonal 
segítve a bevásárlóközpontokba, nagyon üzletekbe való eljutást is. Mivel a 
tanítási idı lépcsızetesen fejezıdik be, a reggeli tumultusnál visszafogottabb, 
egyenletesebb az autóbuszok kihasználása, annak okán hogy  a diákoknak 2-3 
idıpont is rendelkezésükre áll a hazaút megkezdésére. A délutáni járatok 
kihasználtsága 40-60%-os. 
Utasszámlálási átlagadatok: 
 

Hétköznap  

Járat 
elnevezése 

indulási 
idıpont 

utas 
szám 
(fı) 

utas szám  
(fı) 

piacnapo n 
(csütörtök)  

3. 7.05 44   
4 7.10 72   
3 7.30 33   
1 7.40 12 38 
1 8.30 14 48 
1 9.55 21 47 
1 11.00 28 53 
4 12.45 35  
3 13.00 34  
4 13.45 35  
3 14.00 39  
4 14.45 24  
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1 14.55 28  
1 16.00 13  

 
 

Szombat 

Járat 
elnevezése 

indulási 
idıpont utas szám (f ı) 

1 7.40 44 

1 8.30 47 

1 9.55 42 

1 11.00 43 

 
 
 
 
 

 
 
 
Lakossági visszajelzések: 
Örvendetes tény, hogy évek óta szinte kizárólag  építı jellegő ötleteket kapunk a 
lakosságtól, amelyek fıleg járat illetve útvonal bıvítési lehetıségeket keresnek. 
Sok szülıi visszajelzést kapunk a járatok kiszámíthatóságával, a 
gépkocsivezetık udvarias magatartásával kapcsolatban. Nem ritka a buszokon 
felejtett lakáskulcs, iskolatáska esete sem. Szerencsére ezek a problémák is 
rugalmasan gyorsan megoldódnak . 
A lakosság részérıl igény mutatkozik az autóbuszpark további fiatalítására. 
Természetesen ebben is partnerek tudunk lenni, 2011 második félévében 
tervezzük egy új autóbusz forgalomba állítását. 
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6.Extra szolgáltatásaink 
 
A 2010-es évben is, hasonlóan az elızı évekhez, számtalan óvódás, illetve 
iskolás, valamint nyugdíjas rendezvényhez biztosítottunk ingyenesen 
különjáratot. Az érintettektıl számtalan köszönı levél érkezett cégünkhöz, 
illetve a Polgármesteri Hivatalhoz egyaránt. 
2010.november 1-én az egész települést végigjáró körjáratott indítottunk napi 6 
alkalommal a temetıhöz, amely bárki számára ingyenesen használható volt. 
Mivel ezt a lehetıséget minden évben felkínáljuk, a lakosság idén is nagy 
számban élt a lehetıséggel. 

 
 
III. M őködési feltételek. 
 

• Személyi feltételek 
 

A társaság biztosította a zavartalan mőködéshez szükséges személyi- és 
szervezeti feltételeket, továbbá gondoskodott a tevékenység, s annak 
veszélyes üzem jellege miatt megkövetelt irányítási, szabályozási, szervezési, 
ellenırzési, oktatási és nyilvántartási feladatok ellátásáról. 

 
A vezetı és szakmai irányító személyében nem történt változás. 

 
• Jármővek 
 

      A társaság 2010. évben a feladatokat 2 db + 1 tartalék autóbusszal látta el. 
Társaságunk 2011-ben, az  autóbuszpark fiatalításaként, Euro III-as motorral 
rendelkezı, korszerő városi kivitelő autóbusz beszerzését tervezi 

 
• Biztosítások 

 
2010. évre vonatkozóan minden autóbuszra érvényes kötelezı gépjármő 
felelısségbiztosítással, a szolgáltatást igénybevevı utasokra vonatkozóan 
balesetbiztosítással rendelkezett a társaság 
 
 

II.  Pénzügyi feltételek. 
 

• Általános feltételek 
A Régió 2007 Kft. 2010. évben az alábbi bevételekkel rendelkezett:. Az 
önkormányzat 21 600eFt üzemeltetési támogatása, a jegy és bérletár 



 12

bevételekbıl   3.643 eFt. , illetve a kedvezményes bérletek eladása után 
5.809 eFt fogyasztói árkiegészítést igényelhetett a központi 
költségvetésbıl. 
 
• Díjalkalmazás 
A társaság a menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedésben Vecsés 
Város Önkormányzata Képviselıtestületének rendelete szerinti árakat és a 
vonatkozó jogszabály által elıírt utazási kedvezményeket alkalmazta, az 
értékesített tanuló és nyugdíjas bérletek utáni fogyasztói árkiegészítést 
igénybe vette. 
 
• Számvitel 
A helyi, menetrend szerinti autóbusz-közlekedés 2010. évi bevételi adatait 
a beszámoló 1. sz. melléklete tartalmazza. 

 
Összefoglalás 
 
A 2010.éves gazdálkodási adatok szerint a Régió 2007 Kft. a bevételek és a 
ráfordítások, kiadások összehangolásával, a fizetési kötelezettségek késedelem 
nélküli teljesítésével biztosította a közszolgáltatási feladatok folyamatos, 
zavartalan ellátását. 
 
A helyi közösségi közlekedésben a városi önkormányzattal (megrendelıvel) 
együttmőködve az eddigi gyakorlat szerint a méltányolható utazási igényeknek 
megfelelı, jó színvonalú szolgáltatást kell fenntartani, hogy az egyéni 
közlekedés részarányának növekedése ellenére vonzó, alternatív eljutási 
lehetıséget jelentsen megfizethetı viteldíjért. 
 
Vecsés, 2011. 05. 31. 
 
 

 
 

1.számú melléklet 
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