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Vecsés Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

Szám: 16/2015. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

amely készült Vecsés Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

2015. június 9-én (kedd)  

a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében 

megtartott II. rendkívüli üléséről 

 

Jelen vannak: 

Alattyányi István, Frühwirthné Halász Melinda, dr. Lugosi Mária, Oláh László, Saska 

Istvánné, Szabó Attila, Tábori Ferenc, Tóth Judit, Várszegi Csaba képviselők, Szlahó Csaba 

polgármester 

 

Jelen vannak továbbá: 

Mohainé Jakab Anikó jegyző, Geiger Gizella Vagyongazdálkodási Osztály vezetője, Harazin 

István Vecsés Városközpont-fejlesztő Non-profit Kft. ügyvezető igazgatója, Tuba Zoltán 

Vecsési Városgondnok Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója, Pável Béla szakértő, Kecskeméti 

Róbert szakértő 

 

Levezető elnök: Szlahó Csaba polgármester 

 

 

Szlahó Csaba polgármester: napirendi pontra az alábbi javaslatot teszem: 

 

1. Napirendi pont: 

Javaslat a települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatására kiírt 

pályázaton történő indulásra 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a napirendi pont elfogadását: 

 

 

144/2015. (VI.09.) határozat 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete napirendjét az alábbiak szerint 

állapítja meg: 

 

1. napirendi pont: 

Javaslat a települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatására kiírt 

pályázaton történő indulásra 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

1. Napirendi pont: 

Javaslat a települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatására kiírt 

pályázaton történő indulásra 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
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Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiosztásra került. Indultunk már hasonló 

pályázaton régebben, akkortól indult el városunkban a közösségi közlekedés. 

 

Mohainé Jakab Anikó jegyző: 3 minisztérium írta ki a pályázatot, beadási határidő 

elektronikusan a holnapi nap, postára adás határideje június 11-12. Képviselő-testületi 

határozat kell arról, hogy indulunk a pályázaton. Három pontban kell nyilatkozni, hogy 

folyamatosan fenntartjuk ezt a közösségi közszolgáltatást, ehhez a működtetéshez a korábbi 

években nem kaptunk vissza nem térítendő támogatást, és ezt az üzemeltetési szerződést 

közvetlenül megbízva a Vecsési Városgondnok Nonprofit Kft-vel kötöttük. Erről szól a két 

határozati javaslat. 

 

Oláh László képviselő: ez azt jelenti, hogy nemcsak erre a kisbuszra, hanem esetleg nagyobb 

buszra vonatkozna a pályázat? 

 

Mohainé Jakab Anikó jegyző: 8 millió forintot költünk a közösségi közlekedésre évi szinten 

és ehhez adnak valamennyi támogatást. 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel az 1. határozati javaslat elfogadását. 

 

 

145/2015. (VI.09.) határozat 

 

1. Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy indul a 

Magyarország 2015. évi központi költségvetésről szóló 2014. évi C. törvény 3. a 

helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai mellékletben foglaltak alapján „a 

települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatására” kiírt 

pályázaton. 

2. Felhatalmazza a Polgármestert a pályázat határidőben történő benyújtására. 

Határidő: 2015. június 11. és június 12. 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a 2. határozati javaslat elfogadását. 

 

 

146/2015. (VI.09.) határozat 

 

Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testülete „a települési önkormányzatok helyi 

közösségi közlekedésének támogatására” kiírt pályázathoz nyilatkozik arról, hogy  

 

- a helyi személyszállítási közszolgáltatást a tárgyév (2015.) január 1-től december 

31-éig folyamatosan fenntartja; 

- a helyi közlekedés működtetéséhez (folyamatos üzemeltetéséhez és 

eszközfenntartási ráfordításaihoz) valamint fejlesztéséhez a tárgyévet megelőző 

évre (2014.) vonatozóan a kérelem benyújtásáig szolgáltatóként nettó összegű, 
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saját forrásból származó, vissza nem térítendő önkormányzati támogatást nem 

számolt el; 

- az önkormányzat az üzemeltetési szerződést a szolgáltatóval (az önkormányzat 

100%-os tulajdonában lévő Vecsési Városgondnok Nonprofit Kft-vel) pályázati 

eljárás nélkül, őket közvetlenül megbízva kötötte meg. 

 

Határidő: azonnal, a nyilatkozat pályázathoz csatolása: 2015.06.11.; 2015.06.12. 

 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

Szlahó Csaba polgármester: felkérem a jegyző asszonyt, adjon tájékoztatást a QUAESTOR 

üggyel kapcsolatosan. 

 

Mohainé Jakab Anikó jegyző: június 2-án a QUAESTOR felszámolója a PSFN honlapján 

megjelentetett egy tájékoztatót arról, hogy a Nemzeti Nyomozóiroda részlegesen feloldotta a 

bűnügyi zárlatot a QUAESTOR vagyona felett. Megkezdték az állampapírok és bizonyos 

befektetések beazonosítását, ha beazonosították az ügyfelet és a hozzá tartozó befektetéseket, 

akkor ezeket visszaadják a tulajdonosoknak. Hogy most mi belekerülünk-e ebbe a körbe, nem 

tudjuk pontosan, mivel államkötvényünk volt, viszont a felügyeleti biztos április 6-án lezárta 

ezt a nyitott ügyletet és visszafordította az államkötvényünket, kérésünk ellenére pénzzé. 

Várjuk a felszámoló értesítését, hogy mi most beletartozunk ebbe a körbe, akinek kiadják ezt 

a befektetését vagy pedig nem. Május hónapban beadtuk a hitelezői igényünket a 

QUAESTOR-hoz, erre június 1-jéig volt lehetőség. A mai napon kaptunk egy visszajelzést a 

felszámolótól, hogy egy meghatározott iktatószámon igényünket nyilvántartásba vették. 

 

Szlahó Csaba polgármester: januárban a parlament elfogadott egy olyan törvénymódosítást 

ezekkel a befektetésekkel kapcsolatosan, hogy az állampapírok vagy az állampapírokból 

származó, tehát visszafordított pénzek nem képezik a felszámolás alapját.  

 

dr. Lugosi Mária képviselő: a hitelezői igényt miért kellett benyújtani? 

 

Mohainé Jakab Anikó jegyző: ezt attól függetlenül kellett benyújtani, hogy a felszámoló 

biztos árpilis elején visszaigazolta a pénzünket a számlánkon. Erről szintén volt egy 

közlemény a PSFN honlapján. Minden esetben be kellett nyújtani, erre volt egy nyomtatvány, 

elküldtük, megkapták, nyilvántartásba vették. 

 

Szlahó Csaba polgármester: mivel több napirendi pont nincs, az ülést bezárom. 

 

 

k.m.f. 

 

 

Szlahó Csaba      Mohainé Jakab Anikó 

     polgármester          jegyző 

 

Jegyzőkönyvvezető: 

 

Kun Csabáné 


