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ELŐTERJESZTÉS 
 

A Képviselő-testület 2009. június 23-i ülésére 
 
 

Tárgy: Döntés „Kompetencia alapú oktatás implementációja a Budapest Főváros IV. 
kerület Újpest Önkormányzata által fenntartott közoktatási intézményekben” 
tárgyában közbeszerzési eljárás megindításáról 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Az Európai Unió „A kompetencia alapú oktatás implementációja Budapest Főváros IV. 
kerület Újpest Önkormányzat intézményeiben” című TÁMOP-3.1.4-08/1-2009-0014 projekt 
során képzésekkel segíti az új tanulásszervezési eljárások alkalmazásának az intézmények 
mindennapi gyakorlatába való beillesztését, ezzel pedagógiai szemléletváltásra ad lehetőséget, 
felkészítve a pedagógusokat az új módszerek megismerésére, elsajátítására és azok gyakorlati 
alkalmazására. A megpályázott és elnyert támogatás: 80.231.087 Ft - 100%-os támogatás. 
Önrész nincs. Feladat ellátási helyek:1.Bajza József Általános Iskola 2.Csokonai Vitéz Mihály 
12 Évfolyamos Gimnázium 3. Erzsébet Utcai Általános Iskola 4.Játék-Mozgás-
Kommunikáció Óvoda 5. Park Óvoda. Projekt indítása: 2009. május 25. Befejezése: 2010. 
augusztus 31. 

A közbeszerzés tárgya szolgáltatás megrendelés, becsült értéke nettó 28.000.000 forint. Mivel 
a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 4. számú 
mellékletében nevesítve van az oktatási szolgáltatás, ezért a Kbt. 21./A § szerint általános 
egyszerű eljárás lefolytatása indokolt. 
 
A helyben központosított közbeszerzési eljárásokról szóló Budapest Főváros IV. Kerület 
Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2007. (IV. 23.) rendeletének 5. § (1) 
bekezdése szerint a helyben központosított közbeszerzés keretében ajánlatkérésre 
kizárólagosan feljogosított szervezet a Képviselő-testület. A (2) bekezdés szerint az 
ajánlatkérő helyben központosított közbeszerzéseit a Polgármesteri Hivatal bonyolítja le. 
 
Az ajánlatok bírálati szempontjai: Legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. 
 
Az ajánlattételi felhívás jelen előterjesztés mellékletét képezi, a mellékletek megtekinthetők 
az Aljegyzői titkárságon (István út 14. II. em. 67-es szoba) 
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Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot 
elfogadni szíveskedjék. 
 
 
Határozati javaslat: 
 
1. Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete a 

„Kompetencia alapú oktatás implementációja Budapest Főváros IV. kerület Újpest 
Önkormányzat intézményeiben” tárgyában az ajánlattételi felhívást jóváhagyja, 
egyben felkéri a Polgármestert, hogy a hirdetmény szövegének közzétételéről, 
valamint a közbeszerzési eljárás lebonyolításáról gondoskodjék. 

 
Felelős: Polgármester 
Határidő: az eljárás lezárásáig folyamatos 
 
 
2. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy Budapest Főváros IV. kerület Újpest 
Önkormányzatának 2009. évi közbeszerzési tervét a következők szerint módosítja: 
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Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal  
 
Budapest, 2009. június 17. 
       
        Dr. Trippon Norbert 
 
Melléklet: Ajánlattételi felhívás 
 
Az előterjesztést készítette: dr. Bodgál Ágnes aljegyzői referens 
 
 
 
 


