
Jegyzıkönyv 
 
 

Készült: 
Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. július 30-án 
megtartott rendkívüli ülésérıl. Vecsés, Szent István tér 1. (kezdés idıpontja: 
16.00 óra) 
 
Jelen vannak: 
Alattyányi István, Czibolya Zoltán, Dabasi János, Dr. Fekete Károly, Jugovics 
Sándor, Dr. Lugosi Mária, Oláh László, Saska Istvánné, Szlahó Csaba, Tábori 
Ferenc, Vékony Ferenc 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Tisztelettel köszönti a Képviselı-testület tagjait, a Jegyzı Asszonyt, valamint a 
Hivatal dolgozóit. 
 
Megállapítja, hogy a Képviselı-testület határozatképes, mivel a megválasztott 
képviselık közül 11 fı van jelen. 
 
Az ülést megnyitja. 
 
A napirendi pontok sorrendjére az alábbi javaslatot teszi: 
 
1. Napirendi pont: 
Javaslat a „Tündérkert Óvoda bıvítése, felújítása és eszközbeszerzése” c. 
közbeszerzési pályázat részvételi jelentkezéseinek elbírálására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
   Polgármester 
 
2. Napirendi pont: 
Javaslat a 0218/12. hrsz.-ú ingatlan megvásárlására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
   Polgármester 
 
3. Napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Akcióterületi Tervének elfogadására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
   Polgármester 
 
4. Napirendi pont: 
A Petıfi Sándor Általános Iskola, Gimnázium Pedagógiai Programjának 
jóváhagyása 
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Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
   Polgármester 
 
5. Napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzatának …./2009. (….) rendelete 
megalkotására a 2009. évi munkaszüneti napok körüli ügyfélfogadási rend 
megállapításáról 
Elıterjesztı: Mohainé Jakab Anikó 
   Jegyzı 
 
6. Napirendi pont: 
Javaslat a nevelési-oktatási intézmények maximális osztály- és csoportlétszám 
túllépésének fenntartói engedélyezésére, valamint kérelem benyújtására az 
Oktatási Hivatal felé 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
   Polgármester 
 
7. Napirendi pont: 
A Budapest XVIII. Kerületi SOFI Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 
Intézménybe történı gyermekszállítási feladatra kiírt pályázat elbírálása 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
   Polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel a napirendi pontok egészét, melyet a Képviselı-testület 11 
egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül elfogadott. 
 
 
1. Napirendi pont: 
Javaslat a „Tündérkert Óvoda bıvítése, felújítása és eszközbeszerzése” c. 
közbeszerzési pályázat részvételi jelentkezéseinek elbírálására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
   Polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
A „Tündérkert Óvoda bıvítése, felújítása és eszközbeszerzése” címő 
közbeszerzési pályázat részvételi jelentkezéseinek elbírálása tárgyában a mai 
napon ülésezett a Közbeszerzési Munkacsoport és a Bíráló Bizottság. 
Felkéri Dr. Dudás Melinda közbeszerzési tanácsadót, hogy számoljon be a 
jelenlegi helyzetrıl. 
 
 
 



 3 

Dr. Dudás Melinda közbeszerzési tanácsadó: 
Mint már ismeretes a Tündérkert Óvoda felújítására közbeszerzési pályázatot írt 
ki Vecsés Város Önkormányzata, ami érvénytelen eredménnyel zárult, ezért új 
pályázat került kiírásra. Erre a pályázati felhívásra 6 cég jelentkezett: 2 cég az 
óvoda bıvítésére, felújítására, 3 cég az eszközbeszerzésre, 1 cég pedig mind a 
felújításra, mind pedig az eszközbeszerzésre. A Közbeszerzési Munkacsoport és 
a Bíráló Bizottság a pályázatok és hiánypótlások megvizsgálása után 
megállapította, hogy mind a 6 cég a részvételi jelentkezésben és 
dokumentációban elıírt feltételeknek megfelel. A jelentkezések érvényesek és 
alkalmasak, ezért a Bíráló Bizottság javasolja a Képviselı-testületnek, hogy az 
eredményhirdetést követıen a jelentkezık részére átadásra kerüljön az 
ajánlattételi felhívás.  
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását, melyet a Képviselı-testület 
11 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül elfogadott, és 
meghozta alábbi határozatát: 
 
 

169/2009. (VII.30.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a 

„Tündérkert Óvoda bıvítése, felújítása és eszközbeszerzése” tárgyú, 
gyorsított, meghívásos közbeszerzési eljárás részvételi felhívására (TED-
2009/S133-194293) beérkezett jelentkezéseket a Bíráló Bizottság 
javaslata alapján érvényesnek és alkalmasnak nyilvánítja az alábbiak 
szerint: 

 
a. PORR Építési Kft. (1056 Budapest, Váci utca 81. VI. emelet) 

jelentkezését az óvoda bıvítésére, felújítására, 
b. TRÜKK-FLÜKT Építıipari szolgáltató Kft. (1107 Budapest, 

Ceglédi út 30.) jelentkezését az óvoda bıvítésére, felújítására és 
eszközbeszerzésére, 

c. ALEX Fémbútor Kft. (2027 Zsámbék, Magyar u. 21-23.) 
jelentkezését eszközbeszerzésre, 

d. HOR Zrt. (1074 Budapest, Alsóerdısor u. 32.) jelentkezését 
eszközbeszerzésre, 

e. TACTIC Kft. (2119 Pécel, Thököly u. 31.) jelentkezését 
eszközbeszerzésre, 

f. Kalotherm Zrt. (1078 Budapest, Nefelejcs u. 42.) jelentkezését az 
óvoda bıvítésére, felújítására. 
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2. Felkéri a Polgármestert, hogy az eredményhirdetést követıen 
gondoskodjon az ajánlattételi felhívások átadásáról az alkalmasnak 
nyilvánított jelentkezık részére. 

 
Határidı: azonnal, az ajánlattételi felhívások átadására, elküldésére: 

2009. július 31. 
 
Felelıs: Szlahó Csaba 
 Polgármester 

 
 
2. Napirendi pont: 
Javaslat a 0218/12. hrsz.-ú ingatlan megvásárlására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
   Polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik véleményét. 
 
Alattyányi István képviselı: 
A Gazdasági Bizottság elnöke megbízásából tájékoztatja a Képviselı-testületet, 
hogy a Gazdasági Bizottság megtárgyalta az elıterjesztést, és egyhangúlag 
támogatta a vecsési 0218/12. helyrajzi számon nyilvántartott, szántó 
megnevezéső 2.157 m2 nagyságú ingatlan megvásárlását 500 Ft/ m2 áron. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását, melyet a Képviselı-testület 
11 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott és 
meghozta alábbi határozatát: 
 
 

170/2009. (VII.30.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a 

vecsési 0218/12. helyrajzi számon nyilvántartott, szántó megnevezéső 
6,00 AK értékő, 2.157 m2 nagyságú ingatlant megvásárolja Jakab István 
és Jakab Istvánné tulajdonosoktól (2220 Vecsés, Küküllıi u. 32.) 500,- Ft/ 
m2 áron, összesen 1.078.500,- Ft összegben. A vételár összege a 2009. évi 
költségvetés általános tartalékalapja terhére kerül kiegyenlítésre. 
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2. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felkéri a Jegyzıt, 
hogy gondoskodjon a költségvetési rendelet módosítására vonatkozó 
elıterjesztés elkészítésérıl, és terjessze azt a Képviselı-testület elé. 

 
Határidı: azonnal, a rendelet módosítására: a Képviselı-testület 

november havi rendes ülése (2009. III. negyedévi 
rendeletmódosítás) 

 
 Felelıs: Mohainé Jakab Anikó 
   Jegyzı 
 
3. Felkéri a Polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt döntés végrehajtása 

érdekében gondoskodjon az adásvétel elıkészítésérıl és az Önkormányzat 
nevében a szerzıdést írja alá. 

 
Határidı: azonnal, az adásvétel lebonyolítására: a döntést követı 60 

napon belül 
 
Felelıs: Szlahó Csaba 
 Polgármester 

 
 
3. Napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Akcióterületi Tervének elfogadására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
   Polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 70/2008. (IV.2.) számú 
határozatával döntött arról, hogy a Stratégiai és Operatív Program, valamint a 
Vecsés Város Központfejlesztési Koncepcióterv Elızetes Akcióterületi Terv 
folytatásaként a városközpont pályázathoz elkészítteti a városközpont 
Akcióterületi Tervét és az Integrált Városfejlesztési Stratégiát. 
A pályázat elsı fordulójában az Elızetes Akcióterületi Terv már elkészült, 
amelyet Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 100/2008. 
(VI.9.) számú határozatával elfogadott. A pályázat 2. fordulójára folytatni kellett 
a munkát. 
A pályázat 2. fordulójára ütemezetten kell benyújtani az elkészült 
dokumentumokat, a pályázat végsı benyújtási határideje: 2009. augusztus 24. 
Az Akcióterületi Terv beadása a II. mérföldkıhöz tartozik, amelyet most kell 
teljesíteni. Az elkészült dokumentum CD-n került kiosztásra a Képviselı-
testület tagjai részére, illetve a Polgármesteri Hivatalban nyomtatott formában 
megtekinthetı. 
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Szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását, melyet a Képviselı-testület 
11 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott és 
meghozta alábbi határozatát: 
 
 

171/2009. (VII.30.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy 

elfogadja a határozat mellékletét képezı, a Forrás Trend Kft. és az 
EconoConsult Kft. által elkészített Vecsés Városközpont Akcióterületi 
Tervét, mint a „Vecsés Városközpontjának funkcióbıvítı fejlesztése és 
rehabilitációja” címő „KMOP.5.2.1/B-2008-0023” azonosító számú 
pályázathoz szükséges benyújtandó mellékletet. 

 
2. Felkéri a Polgármestert, hogy a pályázat 2. fordulója II. mérföldkövének 

teljesítése során a dokumentumot küldje meg a Közremőködı Szervezet 
részére. 

 
Felelıs: Szlahó Csaba 

   Polgármester 
 
 Határidı: azonnal; 

a dokumentum benyújtására: a döntést követı 10 napon 
belül. 

 
 
4. Napirendi pont: 
A Petıfi Sándor Általános Iskola, Gimnázium Pedagógiai Programjának 
jóváhagyása 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
   Polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik véleményét. 
 
Dr. Lugosi Mária Oktatási, Mővelıdési és Sportbizottság elnöke: 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az 57/2009. (III.30.) 
határozatával engedélyezte a Petıfi Sándor Általános Iskola és Gimnáziumban a 
2009/2010. tanévtıl az iskolaotthonos oktatási forma bevezetését 1. évfolyamtól 
kezdıdıen 4. évfolyamig felmenı rendszerben, évfolyamonként egy 
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tanulócsoportban, ehhez viszont szükséges az iskola Pedagógiai Programjának 
módosítása. 
 
Az Oktatási, Mővelıdési és Sportbizottság tárgyalta az elıterjesztést és 
egyhangúlag elfogadásra javasolta a Képviselı-testületnek. 
 
Az Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökének megbízásából tájékoztatta a 
Képviselı-testületet, hogy az NNÖK is megtárgyalta a Petıfi Sándor Általános 
Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programját, és elfogadásra javasolta a 
Képviselı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását, melyet a Képviselı-testület 
11 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott és 
meghozta alábbi határozatát: 
 
 

172/2009. (VII.30.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Petıfi Sándor 

Általános Iskola és Gimnázium – az 57/2009. (III.30.) határozatban 
foglaltaknak megfelelı kiegészítésekkel átdolgozott, az Esélyegyenlıségi 
tervet is magába foglaló, egységes szerkezetbe foglalt, a 2009/2010. 
tanévtıl kezdıdıen hatályba lépı Pedagógiai Programját – az éves 
önkormányzati költségvetési rendeletben meghatározott mértékig 
jóváhagyja, és ezzel egyidejőleg a 234/2008. (XI.18.) határozatban a 
„Petıfi Sándor Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja” 
szövegrészt visszavonja. 

 
2. Felkéri a Polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt döntésrıl értesítse az 

intézményvezetıt. 
 
 Felelıs: Szlahó Csaba 
   Polgármester 
 

Határidı: azonnal, az intézményvezetı értesítésére: 2009. augusztus 
24-ig 

 
 
5. Napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzatának …./2009. (….) rendelete 
megalkotására a 2009. évi munkaszüneti napok körüli ügyfélfogadási rend 
megállapításáról 
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Elıterjesztı: Mohainé Jakab Anikó 
   Jegyzı 
 
Mohainé Jakab Anikó jegyzı: 
Ennek a rendeletnek a megalkotására azért van szükség, mert augusztus 21-e, 
pénteket a 16/2008. (IX.26.) SZMM rendelet szerint augusztus 29-én, 
szombaton kellene ledolgozni, december 24-e, csütörtököt pedig december 19-
én, szombaton. 
A kollégák jelezték, hogy a szombati munkanapokat szeretnék inkább pénteken, 
egy hosszabb munkarenddel bepótolni. Ez az állampolgárokat nem érintené 
hátrányosan, mert az ügyfélfogadási idı ezáltal nem csökkenne. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel a rendelet-tervezet elfogadását, melyet a Képviselı-testület 
11 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott és 
megalkotta alábbi rendeletét: 
 
 

16/2009.(VII.31.) rendelet 
 

Vecsés Város Önkormányzatának 16/2009.(VII.31.) rendelete 
a 2009. évi munkaszüneti napok körüli 
ügyfélfogadási rend megállapításáról 

 
Vecsés Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló, többször 
módosított 1990. évi LXV. törvény 35. § (2) bekezdésének c/ pontjában nyert 
felhatalmazás alapján a 2009. évi munkaszüneti napok körüli ügyfélfogadási 
rend megállapítására az alábbi rendeletet alkotja az ügyfelek jogos érdekeinek 
figyelembe vételével: 
 

1. § 
 

Az Önkormányzat a 2009. évi munkaszüneti napok körüli ügyfélfogadási rendet 
az alábbiak szerint állapítja: 

- 2009. augusztus 28-án, pénteken a Polgármesteri Hivatalban 7.30-
18.00 óráig tart a munkaidı. Ezen a napon az Okmányiroda 8.00-12.00 
óráig illetve 13.00-17.00 óráig tart ügyfélfogadást. 

- 2009. december 18-án, pénteken a Polgármesteri Hivatalban 7.30-
18.00 óráig tart a munkaidı. Ezen a napon a Polgármesteri Hivatal 
szervezeti egységei – kivéve az Okmányiroda – 8.00-12.00 óráig 
tartanak ügyfélfogadást. Az Okmányiroda 8.00-12.00 óráig illetve 
13.00-17.00 óráig tart ügyfélfogadást. 
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2. § 
 

E rendelet 2009. július 31. napján lép hatályba, s 2010. január 1. napján hatályát 
veszíti. 
 
 
Vecsés, 2009. július 31. 
 
 
 

Szlahó Csaba   Mohainé Jakab Anikó 
   Polgármester    Jegyzı 
 
 
6. Napirendi pont: 
Javaslat a nevelési-oktatási intézmények maximális osztály- és csoportlétszám 
túllépésének fenntartói engedélyezésére, valamint kérelem benyújtására az 
Oktatási Hivatal felé 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
   Polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik véleményét. 
 
Dr. Lugosi Mária Oktatási, Mővelıdési és Sportbizottság elnöke: 
Törvény írja elı az oktatási intézményekben az átlag- és a maximális 
csoportlétszámot, ezt túl lehet haladni 20 %-kal ott, ahol párhuzamosan 
legfeljebb két csoport indul, ennek engedélyezéséhez joga van a fenntartónak, 
további 10 % túllépéséhez pedig már az Oktatási Hivatal felé kell kérelmet 
benyújtani. Az elıterjesztés tartalmazza azokat a csoportokat, ahol a 
fenntartónak kell engedélyezni a létszám túllépését, és tartalmazza azokat a 
csoportokat is, amelyekhez kérelmet kell benyújtani az Oktatási Hivatal felé. 
 
Az Oktatási, Mővelıdési és Sportbizottság tárgyalta az elıterjesztést, és 
egyhangúlag elfogadásra javasolta a Képviselı-testületnek. 
 
Az Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökének megbízásából tájékoztatta a 
Képviselı-testületet, hogy az NNÖK is megtárgyalta az elıterjesztést, és 
elfogadásra javasolta a Képviselı-testületnek. 
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Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását, melyet a Képviselı-testület 
11 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott és 
meghozta alábbi határozatát: 
 

173/2009.(VII.30.) határozat  
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a közoktatásról 

szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: 
Kt.) 102.§ (2) bekezdés c) pontja, valamint a Kt. 3. számú melléklet II. 
rész Az osztályok, csoportok szervezése fejezet 7. pontja alapján 
engedélyezi a maximális létszámtól való eltérést az alábbiakban felsorolt 
intézmények esetében: 

 
Osztály/csoport megnevezése A fenntartó által engedélyezett 

létszám (+20%) 
Falusi Általános Iskola  
4.a osztály 31 fı 
Gróf Andrássy Gyula Általános 
Iskola 

 

1.a osztály 28 fı 
1.b osztály 29 fı 
2.a osztály 28 fı 
2.b osztály 28 fı 
4.a osztály 28 fı 
Petıfi Sándor Általános Iskola és 
Gimnázium 

 

1.a osztály 31 fıig 
1.b osztály 31 fıig 
2.a osztály 31 fıig 
2.b osztály 31 fı 
3.a osztály 31 fıig 
3.b osztály 27 fı 
4.a osztály 28 fı 
4.b osztály 28 fı 
10. osztály 36 fı 
Halmi Telepi Általános Iskola  
1.a osztály 31 fıig 
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2. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete kérelmet nyújt be 
az Oktatási Hivatal felé a Kt. 95/A.§ (11) bekezdése szerinti maximális 
osztálylétszámok túllépésének engedélyezéséhez az alábbiakban felsorolt 
intézmények esetében: 

 
Osztály/csoport 

megnevezése 
Fenntartó saját 

hatáskörben 
engedélyezte 

Az Oktatási Hivatal 
által engedélyezhetı 

létszám 
Falusi Nemzetiségi 
Óvoda 

  

1. vegyes (Süni) csoport - 26 fı 
2. vegyes (Napocska) 
csoport 

- 30 fı 

3. vegyes (Katica) 
csoport 

- 30 fı 

4. vegyes (Maci) csoport - 29 fı 
5. vegyes (Pillangó) 
csoport 

- 30 fı 

Kisfaludy utcai Óvoda   
1. vegyes csoport - 27 fı 
2. vegyes csoport - 27 fı 
3. vegyes csoport - 30 fı 
4. vegyes csoport - 30 fı 
Toldy Ferenc utcai 
Óvoda 

  

1. középsı csoport - 26 fı 
2. nagy-középsı csoport - 29 fı 
3. nagy-középsı csoport - 28 fı 
4. nagycsoport - 27 fı 
Tündérkert Óvoda   
1. vegyes csoport - 30 fı 
2. vegyes csoport - 30 fı 
3. vegyes csoport - 30 fı 
4. vegyes csoport - 30 fı 
5. vegyes csoport - 26 fı 
6. vegyes csoport - 30 fı 
7. vegyes csoport - 30 fı 
Petıfi Sándor Általános 
Iskola és Gimnázium 

  

1.a osztály 31 fıig 32 fı (+10%) 
1.b osztály 31 fıig 32 fı (+10%) 
2.a osztály 31 fıig 32 fı (+10%) 
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3.a osztály 31 fıig 32 fı (+10%) 
Halmi Telepi Általános 
Iskola 

  

1.a osztály 31 fıig 33 fı (+10%) 
 
3. Felkéri a Polgármestert a kérelem Oktatási Hivatal felé történı 

benyújtására, valamint az 1-2. pontban foglalt döntésérıl értesítse az 
érintett nevelési-oktatási intézmények vezetıit. 

 
Felelıs: Szlahó Csaba 

Polgármester 
 

Határidı: azonnal, a kérelem benyújtására: 2009. augusztus 31; az 
értesítésre: a döntést követı 15 napon belül 

 
 
7. Napirendi pont: 
A Budapest XVIII. Kerületi SOFI Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 
Intézménybe történı gyermekszállítási feladatra kiírt pályázat elbírálása 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
   Polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik véleményét. 
 
Dr. Lugosi Mária Oktatási, Mővelıdési és Sportbizottság elnöke: 
A Budapest XVIII. Kerületi SOFI Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 
Intézménybe való utaztatási feladatot Vecsés Város Önkormányzata az 
eddigiekben a „Reménység” Ifjúságvédı Kiemelten Közhasznú Alapítvány 
közremőködésével látta el. 2009. májusában az alapítvány elnökének halálával 
az alapítvány további mőködése kétségessé vált, ezért az autóbusszal történı 
gyermekszállítási feladatra pályázati eljárás keretében árajánlatot kért az 
Önkormányzat három vállalkozótól a 2009/2010. tanévre vonatkozóan. 
 
A benyújtott árajánlatok a következık voltak: 
 
1. Keresztesi József egyéni vállalkozó 
 2360 Gyál, Gábor Áron u. 12. 
 Díjszámítás: 25.000,- Ft +Áfa/nap 

A „Reménység” Alapítvány alvállalkozójaként eddig ık szállították a 
gyermekeket a SOFI-ba. 
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2. Dömötör Travel Kft. 
 2220 Vecsés, Vörösmarty u. 3. 
 Díjszámítás: 20.000,- Ft + Áfa/nap 
 
3. BUDAZO Utaztatási és Oktatási Kft. 
 2220 Vecsés, Középhalom dőlı 1. 
 Díjszámítás: 19.500,- Ft + Áfa/nap 
 
Az Oktatási, Mővelıdési és Sportbizottság tárgyalta az elıterjesztést, és 
egyhangúlag a BUDAZO Utaztatási és Oktatási Kft.-vel javasolja a Képviselı-
testületnek a szerzıdés megkötését, mivel az ı ajánlatuk volt a legkedvezıbb, és 
a bizottsági tagok elmondták, hogy volt már pozitív tapasztalatuk a Kft.-vel – a 
nyáron értelmi fogyatékos gyermekeket szállítottak táborba – és a buszaik 
mőszaki paraméterei is megfelelıek erre a feladatra.  
 
Dabasi János képviselı: 
Szeretné megtudni, hogy mi az oka annak, hogy a faluban nincs megállója ennek 
a buszjáratnak? 
 
Albert Ildikó oktatási referens:  
Mivel arról a részrıl nem utaznak be gyermekek a SOFI intézményébe, ezért 
nincs szükség rá, hogy megálljon azon a részen a busz. Minden évben felmérik 
az igényeket. Eddig a meglévı 4 megálló elegendınek bizonyult. Ebben a 
tanévben pedig nincs új gyermek, aki ebbe az intézménybe jelentkezett volna. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását, melyet a Képviselı-testület 
11 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott és 
meghozta alábbi határozatát: 
 
 

174/2009.(VII.30.) határozat  
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy 

biztosítani kívánja a Budapest XVIII. Kerületi SOFI Egységes 
Gyógypedagógiai Módszertani Intézménybe (1181 Budapest, Kondor 
Béla stny. 4.) történı utaztatást az enyhe fokban értelmi fogyatékos 
óvodás gyermekek, általános iskolai tanulók részére.  

 
2. A Képviselı-testület az 1. pontban foglalt döntés végrehajtása érdekében 

2009. szeptember 1-tıl 2010. június 15-ig tartó idıszakra a BUDAZO 
Utaztatási és Oktatási Kft-t (2220. Vecsés, Középhalom dőlı 1.) bízza 
meg napi 19.500,- Ft + Áfa összegért.  
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3. A Képviselı-testület felkéri a Polgármestert a vállalkozási szerzıdés 

önkormányzat nevében történı aláírására. 
 

Határidı: azonnal; a pályázók értesítésére: a döntést követı 15 napon 
belül; a szerzıdés aláírására: 2009. augusztus 15. 

 
Felelıs: Szlahó Csaba 

   Polgármester 
 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Mivel több napirendi pont nincs, ezért megköszönve a megjelenést, az ülést 
16.20-kor bezárja. 
 

k. m. f. 
 
 
 

Szlahó Csaba   Mohainé Jakab Anikó 
   Polgármester    Jegyzı 

 
 
Jegyzıkönyvvezetı: 
 
Víghné Bárány Tímea 


