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Elıterjesztés a város „Közoktatási Esélyegyenlıségi Helyzetelemzése
és terve” dokumentáció felülvizsgálatára

Tisztelt Képviselı-testület!

Aszód Város Önkormányzat képviselı-testülete 13/2008. /I. 17/ Ökt. sz. határozatával
elfogadta Aszód Város Közoktatási Esélyegyenlıségi Helyzetelemzése és Terve
dokumentációt. Ezzel egyidejőleg hatályon kívül helyezte a 214/2007. /VII. 5./ Ökt. sz.
határozatával elfogadott Közoktatási Esélyegyenlıségi Helyzetelemzése és Terve
dokumentációt. /a továbbiakban: Terv/
Terv mellékletként beépült az Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása
Közoktatási Intézkedési Tervébe.
A Terv – figyelemmel a hatályos elıírásokra, valamint a képviselı-testület döntésére –
közzétételre került a város honlapján, valamint az érintett költségvetési szervek / óvoda,
iskola, mővészeti iskola, Gondozási Központ, stb./ a tervben foglalt elıírások betartása,
betartatása valamint a pedagógiai, és
mőködési dokumentumokkal való összhang
megteremtése miatt megkapták.
A Tervben meghatározott felülvizsgálati kötelezettség évente indokolt.
A Terv számos pályázat beadásához elengedhetetlen, ezért indokolt a felülvizsgálat
elvégeztetése is. A Tervet a Progress Consult Dán Magyar Fejlesztési Tanácsadó Kft.
Balassagyarmat állította össze, a városban mőködı intézmények aktív bevonásával,
helyzetelemzést segítı adatlapok, intézményi felmérılapok összegzésével.
A Terv elfogadásával egyidejőleg Aszód Város Önkormányzat képviselı-testülete elfogadta
/34/2008. /II. 14./ a „Települési esélyegyenlıségi és helyzetelemzési terv”-et, melyek
egymással összhangban vannak. A települési esélyegyenlıségi és helyzetelemzési terv rendes
felülvizsgálata : 2013 december 31.
Javaslataim:
1./ Amennyiben a képviselı-testület a pénzügyi forrás biztosítása mellett dönt a Terv
felülvizsgálata ügyében, úgy a szakértı cégektıl kérjen be árajánlatot, amely figyelemmel a
piaci viszonyokra cca. 200 e ft+ áfa összegre tehetı. Az ajánlattételi felhívás tervezete az
elıterjesztés mellékletét képezi.
2./ Aszód Város Önkormányzat képviselı-testülete – pénzügyi fedezet hiánya miatt a
Közoktatási Esélyegyenlıségi és Helyzetelemzése és Terve” dokumentáció aktualizálásával
bízza meg a jegyzıt, valamint az érintett költségvetési szervek vezetıit. Ezzel egyidejőleg
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kérje fel a Mővelıdési és Közoktatási Bizottságot,
hogy szakmai koordinatív
tevékenységével és összegzésével segítse a feladat végrehajtását.
A jegyzı az aktuális és pontosított adatok átvezetésével a Terv módosítása érdekében azt
terjessze be a Képviselı-testület elé.
3./ Aszód Város Önkormányzat képviselı-testülete a Terv hatályosságát hosszabbítsa meg a
települési esélyegyenlıségi terv felülvizsgálatának határidejéig.

A s z ó d, 2010. január 12.

Kissné Kulybus Gizella
Jegyzı

Határozati

j a v a s l a t /ok

„A” Aszód Város Önkormányzat képviselı-testülete indokoltnak és szükségesnek tartja
Aszód Város Közoktatási Esélyegyenlıségi Helyzetelemzése és Terve dokumentáció
felülvizsgálatát. A felülvizsgálat érdekében az elıterjesztéshez csatolt ajánlattételi felhívást
elfogadja és az alábbi szakmai kompetenciával rendelkezı cégeket keresi meg, hogy
ajánlatukat a munka elvégzése érdekében adják be.
- Progress Consult Dán Magyar Fejlesztési Tanácsadó Kft. 2660 Balassagyarmat Teleki
utca 11
- Prekog Alfa Kft. 1133 Bp. Váci u. 86/b
- Mérei Ferenc Fıvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet 1088 Bp. Vas u.
8-10 .
Aszód Város Önkormányzat képviselı-testülete megbízza a jegyzıt, hogy az ajánlattételi
felhívás Aszód Város Honlapján is kerüljön közzétételre.
Aszód Város Önkormányzat képviselı-testülete megbízza a Környezetvédelmi
Városfejlesztési-Közbeszerzési Bizottságot, hogy a beérkezett pályázatokat összegezze és azt
terjessze be a képviselı-testületnek a döntés meghozatala érdekében.
Felelıs: bizottság vezetıje ,jegyzı
Határidı: azonnal , 2010. február 15.

„B” Aszód Város Önkormányzat képviselı-testülete - figyelemmel a pénzügyi fedezet
hiányára megbízza a jegyzıt, hogy a város „Közoktatási Esélyegyenlıségi és
Helyzetelemzése és Terve „ dokumentáció felülvizsgálata érdekében az adatokat pontosítva
egységes szerkezetbe terjessze be a képviselı-testületnek jóváhagyás érdekében.
A képviselı-testület megbízza a jegyzıt, hogy a terv aktualizálása érdekébe a Tervben
szereplı költségvetési szervek vezetıit keresse meg az adtok egyeztetése érdekében.

Formázott: Felsorolás és
számozás

Formázott: Behúzás: Bal:
0,11 cm

A képviselı-testület megbízza a Mővelıdési Közoktatási Bizottságot, hogy szakmai
munkájával segítve,
komplex
szakmai véleményével ellátva kerüljön az anyag
beterjesztésre.
Felelıs: jegyzı, költségvetési szervek vezetıi
Határidı: azonnal, 2010. március 25.

„C” Aszód Város Önkormányzat képviselı-testülete a 13/2008 /I. 17 / Ökt. sz. határozattal
elfogadott Városi „Közoktatási Esélyegyenlıségi Helyzetelemzése és Terve „ dokumentáció
8./pontjában szereplı „Program felülvizsgálata „ fejezet elsı mondatát az alábbiak szerint
módosítja: „Aszód Város Közoktatási Esélyegyenlıségi Helyzetelemzésének és Tervének
felülvizsgálata: 2013. december 31. „
Megbízza a jegyzıt a szükséges intézkedések megtételével
Felelıs: jegyzı
Határidı: azonnal, 2013. december 31.

AJÁNLATI FELHÍVÁS
SZABADKÉZI PÁLYÁZTATÁS KERETÉBEN
1.) Ajánlatkérı neve, címe:
Aszód Város Önkormányzata,
2170 Aszód, Szabadság tér 9.
2.) Kapcsolattartási pontok:
Aszód Város Polgármesteri Hivatal Címzetes Fıjegyzı
Telefon :(06-28) 500-666, Fax: (06-28 ) 400-575
3.) Az ajánlatkérés tárgya, mennyisége:
Közoktatási Esélyegyenlıségi Helyzetelemzése és Terv felülvizsgálata
4.) A szerzıdés meghatározása:
- 13/2008 . /I. 17./ Ökt. sz. határozattal elfogadott Közoktatási Esélyegyenlıségi
Helyzetelemzés és Terv felülvizsgálata.
- A megrendelı részérıl megadott, az Önkormányzat által fenntartott és érintett
intézményekkel a szükséges adatok begyüjtésével kapcsolatos feladatok koordinálása,
összegzése - a felülvizsgálati szempontok összegzésével kapcsolatos módositott
tervezet beterjesztése a döntéshozó felé.
Egyéb szolgáltatások költségei:
- a megrendelı, mint fenntartó, valamint az érintett intézmények vezetıivel való
kapcsolattartás
5.) A szerzıdés teljesítésének határideje:
2010. május 30.
6.) A teljesítés helye:
Aszód Város Önkormányzata
2170 Aszód, Szabadság tér 9.
7.) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei:
Ajánlatkérı elıleget nem fizet.
Az ajánlatkérı az ellenértéket a szerzıdésben meghatározott módon és tartalommal történı
igazolt teljesítést követıen kiállítható számla alapján, 30 napon belül átutalással teljesíti.
8.) Az ajánlatok elbírálási szempontja:
A beérkezett ajánlatokat az ajánlatkérı az összességében legelınyösebb ajánlat szempontja
alapján bírálja el, az alábbi részszempontok figyelembevételével:
- az ellenszolgáltatás összege (Ft)
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- referencia tárgya, mennyisége:
Meghiúsulási és késedelmi kötbér

-

Kizáró okok:
Az ajánlathoz a pályázónak csatolnia kell:
Büntetıjogi felelıssége tudatában tett írásbeli nyilatkozatát arról, hogy
- végelszámolás alatt nem áll, vagy ellene csıd, illetve felszámolási eljárás nincs
folyamatban;
- egy évet meghaladó központi adó-, illeték és az Ajánlatkérı székhelye szerinti helyi
adóhátralékkal nem rendelkezik.
9.) A szerzıdés teljesítésére való szakmai alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a
megkövetelt igazolási mód, az alkalmasság minimumkövetelménye:
Az ajánlathoz a pályázónak csatolnia kell:
1./ Az ajánlat benyújtási határidejének napját megelızı két
év legjelentısebb
teljesítéseinek ismertetését a következı adatok feltüntetésével: az eljárás tárgya, fajtája,
azonosító száma, a teljesítés helye, ideje (megkezdés napja), a felvilágosítást adó személy
neve és telefonszáma.
2./ A teljesítésbe bevonni kívánt szakember szakmai önéletrajzát,
Az alkalmasság minimumkövetelménye:
A szerzıdés teljesítésére alkalmatlannak minısül az a pályázó, aki
1. az elmúlt 2 évben nem rendelkezik legalább 5 db szolgáltatás-megrendelés tárgyú
eljárásának elkészítésében való részvételt magába foglaló elıkészítésével kapcsolatos
referenciával .
2. nem rendelkezik hivatalos cégkivonattal ,egyéni vállalkozói igazolvánnyal
10.) A hiánypótlás lehetısége:
Ajánlatkérı a hiánypótlás lehetıségét nem tudja biztosítani.
11.) Ajánlattételi határidı, az ajánlat benyújtásának helye:
Az ajánlatot legkésıbb 2010 február 16 . 14.00 óráig Aszód Város Polgármesteri Hivatal
Titkárság, átvételi elismervény ellenében kérjük leadni. Határidın túl érkezett ajánlatot nem
tudunk figyelembe venni.
12.) Az ajánlattétel nyelve:
Az ajánlattétel nyelve magyar; ennek megfelelıen jelen szabadkézi pályáztatás során
mindennemő levelezés és szóbeli kapcsolattartás magyar nyelven történik.
13.) Egyéb információ:
-

A nyertes pályázó kiválasztásának tervezett idıpontja: 2010 február 18 soros testületi
ülés
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-

Az ajánlatkérı a pályázatra vonatkozó döntését indokolni nem köteles és fenntartja
magának a jogot arra, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, de mindenkor
az összességében legelınyösebb ajánlatot fogadja el.

-

Az ajánlatokat a Városfejlesztési- Közbeszerzési Bizottság bontja és javaslatát
figyelembe véve a beérkezett ajánlat összegétıl függıen a Képviselı-testület választja
ki a nyertes ajánlattevıt.
-Eredményhírdetés 2010. február 18/testületi ülés , illetve 19. –én email utján .
-Az ajánlatot a mellékelt ajánlati adatlapon szükséges megtenni.

-

A pályázó csatolja 30 napnál nem régebbi cégkivonatának és aláírási címpéldányának
egyszerő másolatát.

-

Az ajánlatot 1 eredeti 1 másolati példányban, zárt borítékban szükséges benyújtani.
A zárt borítékra kérjük ráírni:
- a pályázó megnevezését és
„Közoktatási Esélyegyenlıséi Helyzetelemzés és Terv felülvizsgálata „
feliratot.

-

Ajánlatkérı kijelenti, hogy jelen szabadkézi pályáztatás nem tartozik a
közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) hatálya alá, figyelemmel a
szolgáltatás becsült értékére.

Aszód, 2010 jannuár

Sztán István
polgármester
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AJÁNLATI ADATLAP
„KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI ÉS HELYZETELEMZÉSI TERV
FELÜLVIZSGÁLATA
PÁLYÁZAT lebonyolítása tárgyában

1. A pályázó adatai:
A pályázó neve:
A pályázó címe/székhelye:
Telefon/fax:
E-mail:
Képviselı/Kapcsolattartó neve:
2. Az ellenszolgáltatás összege (nettó Ft + ÁFA):

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

………………………….…………………
cégszerő aláírás
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AZ AJÁNLAT RÉSZEKÉNT BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK JEGYZÉKE

MEGNEVEZÉS
Ajánlati adatlap
KIZÁRÓ OKOKKAL KAPCSOLATOS NYILATKOZATOK
Pályázó nyilatkozata arról, hogy végelszámolás
végelszámolás alatt nem áll, vagy ellene csıd, illetve felszámolási eljárás nincs
folyamatban;
egy évet meghaladó központi adó-, illeték és az Ajánlatkérı székhelye szerinti
helyi adóhátralékkal nem rendelkezik .
MŐSZAKI, SZAKMAI ALKALMASSÁG IGAZOLÁSA
Pályázó nyilatkozata
Az ajánlat benyújtási határidejének napját megelızı 5 év teljesítéseinek ismertetése.
Szakmai önéletrajz
Határozat
a hivatalos tanácsadók névjegyzékébe történı felvételrıl
EGYÉB NYILATKOZATOK, DOKUMENTUMOK
Cégkivonat, aláírási címpéldány
Megbízási Szerzıdés
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