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Tisztelt Képviselő- testület!
A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke, a Szekszárdi Német Nemzetiségi
Önkormányzat Képviselő-testületének - a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. tv.
153. § (1) bekezdése alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében
eljárva, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelettel kihirdetett
veszélyhelyzetben az alábbi határozatokat hozta:
1. A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2020.
(IV.09.) határozata a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi
költségvetésének végrehajtásáról
2. A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2020.
(IV.09.) határozata a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzatot érintő, 2019.
évben lezajlott ellenőrzésekről szóló ellenőrzési jelentés elfogadásáról
3. A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2020.
(VI.10.) határozata a „1./ Vállalkozási szerződés a Wunderland Óvodában nyílászáró
cserével kapcsolatos kivitelezési munkák elvégzésére, valamint a 2./ Vállalkozási
szerződés a Wunderland Óvoda tornatermének és az újonnan kialakítandó gazdasági
iroda melegburkolat kivitelezési munkáinak elvégzésére, továbbá a 3./ Vállalkozási
szerződés a Wunderland Óvoda udvarában levő betonhomokozó keretekre fa ülőrész
kialakítására, valamint a 4./ Vállalkozási szerződés a Wunderland Óvodában
világításkorszerűsítéssel kapcsolatos villamos munkák elvégzésére” tárgyú négy
részben kiírandó közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás
megindításáról
4. A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2020.
(VI.16.) határozata a Wunderland Óvoda 2020. évi nyári nyitva tartásának
ütemtervéről
A határozatokban való elnöki döntések a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 9. §-ában meghatározott jóhiszemű és megfelelő joggyakorlás elvével
összhangban állnak, a veszélyhelyzethez mérten szükségesek és arányosak voltak, nem
haladták meg a veszélyhelyzetre való indokolt reagáló képesség feltételét biztosító mértéket.
A határozatok tárgya nem tartozik a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46 § (4) bekezdésében
meghatározott azon esetek közé, melyeknél a törvény az elnök feladat és hatáskörének a
gyakorlását veszélyhelyzetben korlátozza.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat
elfogadására.
Szekszárd, 2020. június 23.
Farkas Pál Györgyné
elnök
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I. Határozati javaslat
A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2020. (VI.29.) határozata
a veszélyhelyzetben hozott 23/2020. (IV.09.) számú elnöki döntés jóváhagyásáról
A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Szekszárdi
Német Nemzetiségi Önkormányzat Elnökének, a Szekszárdi Német Nemzetiségi
Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 23/2020. (IV.09.) számú
határozatát.
Határidő: 2020.június 29.
Felelős: Farkas Pál Györgyné elnök
II. Határozati javaslat
A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2020. (VI.29.) határozata
a veszélyhelyzetben hozott 24/2020. (IV.09.) számú elnöki döntés jóváhagyásáról
A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Szekszárdi
Német Nemzetiségi Önkormányzat Elnökének, a Szekszárdi Német Nemzetiségi
Önkormányzatot érintő, 2019. évben lezajlott ellenőrzésekről szóló ellenőrzési jelentés
elfogadásáról szóló 24/2020. (IV.09.) számú határozatát.
Határidő: 2020.június 29.
Felelős: Farkas Pál Györgyné elnök
III. Határozati javaslat
A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2020. (VI.29.) határozata
a veszélyhelyzetben hozott 25/2020. (IV.09.) számú elnöki döntés jóváhagyásáról
A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Szekszárdi
Német Nemzetiségi Önkormányzat Elnökének, a „1./ Vállalkozási szerződés a Wunderland
Óvodában nyílászáró cserével kapcsolatos kivitelezési munkák elvégzésére, valamint a 2./
Vállalkozási szerződés a Wunderland Óvoda tornatermének és az újonnan kialakítandó
gazdasági iroda melegburkolat kivitelezési munkáinak elvégzésére, továbbá a 3./ Vállalkozási
szerződés a Wunderland Óvoda udvarában levő betonhomokozó keretekre fa ülőrész
kialakítására, valamint a 4./ Vállalkozási szerződés a Wunderland Óvodában
világításkorszerűsítéssel kapcsolatos villamos munkák elvégzésére” tárgyú négy részben
kiírandó közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás megindításáról szóló
25/2020. (VI.10.) számú határozatát.
Határidő: 2020.június 29.
Felelős: Farkas Pál Györgyné elnök
Határozati javaslat
A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
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…/2020. (VI.29.) határozata
a veszélyhelyzetben hozott 26/2020. (IV.09.) számú elnöki döntés jóváhagyásáról
A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Szekszárdi
Német Nemzetiségi Önkormányzat Elnökének, a Wunderland Óvoda 2020. évi nyári nyitva
tartásának ütemtervéről szóló 26/2020. (VI.16.) számú határozatát.
Határidő: 2020.június 29.
Felelős: Farkas Pál Györgyné elnök
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Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat
Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung
7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71.

A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke
a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének - a nemzetiségek
jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. tv. 153. § (1) bekezdése alapján, a katasztrófavédelemről és
a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdése szerinti - hatáskörében eljárva, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.
(III.11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben az alábbi határozatot hozza:
A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
23/2020. (IV.09.) határozata
a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének
végrehajtásáról
A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének - a nemzetiségek
jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. tv. 153. § (1) bekezdése alapján, a katasztrófavédelemről és a
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat
elnöke, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett
veszélyhelyzetben dönt arról, hogy a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói
hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában, a helyi önkormányzatok
és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek
feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A határozat hatálya
A határozat hatálya a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzatra, (a továbbiakban:
Önkormányzat), annak képviselő-testületére és az önkormányzat által irányított költségvetési
szervre terjed ki.
2. Az önkormányzat és költségvetési szerve 2019. évi költségvetésének végrehajtása
1. A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban:
Képviselő-testület) a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2019. évi
költségvetéséről szóló 11/2019. (II. 13.) önkormányzati határozata végrehajtását
a. 280 309 ezer Ft bevételi főösszeggel,
b. 261 041 ezer Ft kiadási főösszeggel,
c. 19 268 ezer Ft többlettel
jóváhagyja.
2. A Képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek
költségvetési maradványának igénybevételét 19 083 ezer Ft-ban,
a. ebből: felhalmozási célú előző évek költségvetési maradványának
igénybevételét 0 ezer Ft-ban,

b. ebből: működési célú előző évek költségvetési maradványának igénybevételét
19 083 ezer Ft-ban,
hagyja jóvá.
3. A Képviselő-testület a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási
bevételeit 0 ezer Ft-ban,
a. ebből: működési célú finanszírozási bevételeit 0 ezer Ft-ban,
b. ebből: felhalmozási célú finanszírozási bevételeit 0 ezer Ft-ban,
hagyja jóvá.
4. A Képviselő-testület az Önkormányzat finanszírozási célú kiadásait 0 ezer Ft-ban,
a. ebből: működési célú finanszírozási kiadásait 0 ezer Ft-ban,
b. ebből: felhalmozási célú finanszírozási kiadásait 0 ezer Ft-ban,
hagyja jóvá.
5. A Képviselő-testület a 2. § (1) bekezdése szerinti bevételi és kiadási főösszegek
teljesítését előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt
feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet szerint hagyja
jóvá.
6. A Képviselő-testület az 1. melléklet szerinti bevételek és kiadások végrehajtásának
önkormányzati részletezését a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
7. A Képviselő-testület a Wunderland Kindergarten a Német Nemzetiségi Önkormányzat
Óvodája (Óvoda) költségvetésének teljesítését a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi előirányzat felhasználását a 4.
melléklet tartalmazza.
9. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi kötelező és önként vállalt feladatainak
megoszlását, finanszírozását a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
10. Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások kimutatását a 6. melléklet
tartalmazza.
11. A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és
összesítve a 7. melléklet tartalmazza.
12. Az Önkormányzat középtávú tervét a 8. melléklet tartalmazza.
13. A pénzeszköz változása a 9. melléklet szerint alakult.
14. A Képviselő-testület az Önkormányzat nevében végzett beruházások teljesítését a 18.
melléklet szerint hagyja jóvá.
15. A Képviselő-testület az Önkormányzat nevében végzett felújítások teljesítését a 19.
melléklet szerint hagyja jóvá.

16. Az Önkormányzat Európai Uniós, illetve hazai támogatással megvalósuló projektjeivel
kapcsolatos kimutatást projektenkénti bontásban a 20. és 21. melléklet tartalmazza.
17. Az Önkormányzat - Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV.
törvény 3. §-a szerinti - adósságot keletkeztető ügyleteinek, bel- és külföldi irányú
kötelezettségek szerinti bontásban a 22. melléklet tartalmazza.
3. Mérlegek és egyéb tájékoztató adatok
1. Az Önkormányzat összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az I.
melléklet tartalmazza.
2. Az Önkormányzat 2019. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét
az I/A. mérleg című melléklet tartalmazza.
3. Az Önkormányzat 2019. évi bevételek és kiadások szerkezeti mérlegét az I/B. mérleg
című melléklet tartalmazza.
4. Az Önkormányzat vagyonkimutatását, konszolidált mérlegét a 12. melléklet
tartalmazza.
5. Az Önkormányzat érték nélkül nyilvántartott eszközeit a 12.a. melléklet tartalmazza.
6. Az Önkormányzat konszolidált beszámolóját a költségvetési kiadások előirányzatának
teljesítéséről a 13. melléklet tartalmazza.
7. Az Önkormányzat konszolidált beszámolóját a költségvetési bevételek előirányzatának
teljesítéséről a 14. melléklet tartalmazza.
8. Az Önkormányzat konszolidált beszámolóját a finanszírozási kiadások előirányzatának
teljesítéséről a 15. melléklet tartalmazza.
9. Az Önkormányzat konszolidált beszámolóját a finanszírozási bevételek előirányzatának
teljesítéséről a 16. melléklet tartalmazza.
10. Az Önkormányzat konszolidált eredménykimutatását a 17. melléklet tartalmazza.
4. A 2019. évi maradvány felhasználása
1. A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézménye 2019. évi költségvetési
maradványát a 10-11. melléklet szerint 19 268 ezer Ft-ban állapítja meg, melyből
a. az alaptevékenység maradványa: 19 268 ezer Ft,
b. a vállalkozási tevékenység maradványa: 0 ezer Ft.
2. A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési maradványát 16 921 ezer Ft-ban
a 10. melléklet szerint jóváhagyja.

3. Az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv maradványa: az intézményi
költségvetési maradvány: 2 347 ezer Ft.
4. A Képviselő-testület az intézményi költségvetési maradvány felhasználását a 11.
melléklet szerint fogadja el.
5. Az önkormányzat és intézményei kötelezettséggel terhelt maradványa 2 347 ezer
forint.
6. A Képviselő-testület megállapítja, hogy az Önkormányzat és a fenntartásában álló
költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytattak, emiatt vállalkozási
maradvány elszámolási kötelezettségük nem keletkezett.
5. Az Önkormányzat vagyonának adatai
Az Önkormányzat vagyona 2019. december 31-én 174 871 ezer Ft, melyet a Képviselőtestület a 12. melléklet szerint hagy jóvá.
Határidő:
Felelős:

2020. június 9.
Farkas Pál Györgyné elnök

Farkas Pál Györgyné s.k.
elnök
A kiadmány hiteléül:
Szekszárd, 2020. június 9.
dr. Molnár Kata jegyző nevében és megbízásából:
Weisz Gábor
önkormányzati referens

Veszélyhelyzeti indokolás
A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökének 2020. június 9. napján
közzétett
23/2020. (IV.09.) számú határozatához
A veszélyhelyzet során alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról szóló
85/2020. (IV.5.) Kormányrendelet 17. § (3) bekezdése szerint azonban az Áht. 63. alcímétől
eltérően a 2019. költségvetési évre vonatkozó zárszámadási rendeletet úgy kell a képviselőtestület elé terjeszteni, hogy az legkésőbb a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napon
hatályba lépjen. A jegyző - a Polgármesteri Hivatal útján – előkészítette a zárszámadási
határozattervezetet.
Mindezek miatt a határozatban való elnöki döntés a Mötv. 9. §-ában meghatározott jóhiszemű
és megfelelő joggyakorlás elvével összhangban áll, a veszélyhelyzethez mérten is szükséges és
arányos, nem haladja meg a veszélyhelyzetre való indokolt reagáló képesség feltételét
biztosító mértéket.
A határozat tárgya nem tartozik a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46 § (4) bekezdésében
meghatározott azon esetek közé, melyeknél a törvény az elnök feladat és hatáskörének a
gyakorlását veszélyhelyzetben korlátozza.

Farkas Pál Györgyné
elnök

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat
Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung
7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71.

A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke
a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének - a nemzetiségek
jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. tv. 153. § (1) bekezdése alapján, a katasztrófavédelemről és
a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdése szerinti - hatáskörében eljárva, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.
(III.11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben az alábbi határozatot hozza:
A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
24/2020. (IV.09.) határozata
a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzatot érintő, 2019. évben lezajlott
ellenőrzésekről szóló ellenőrzési jelentés elfogadásáról
A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének - a nemzetiségek
jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. tv. 153. § (1) bekezdése alapján alkalmazandó, a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Szekszárdi Német
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.)
Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben dönt arról, hogy a Szekszárdi Német
Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évben lefolytatott ellenőrzésekről
szóló összefoglaló jelentést tudomásul veszi és elfogadja.
Határidő:
Felelős:

2020. június 9.
Farkas Pál Györgyné elnök

Farkas Pál Györgyné s.k.
elnök
A kiadmány hiteléül:
Szekszárd, 2020. június 9.
dr. Molnár Kata jegyző nevében és megbízásából:
Weisz Gábor
önkormányzati referens

Veszélyhelyzeti indokolás
A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökének 2020. június 9. napján
közzétett
24/2020. (IV.09.) számú határozatához
A nemzetiségi önkormányzat szabályszerű működése érdekében, annak nyomon követése,
monitorozása, az ezek útján összegyűjtött információk értékelése a veszélyhelyzetben is
elengedhetetlen, amelynek egyik eleme az előző évben lezajlott ellenőrzésekről való
beszámolás.
Mindezek miatt a határozatban való elnöki döntés az Mötv. 9. §-ában meghatározott
jóhiszemű és megfelelő joggyakorlás elvével összhangban áll, a veszélyhelyzethez mérten is
szükséges és arányos, nem haladja meg a veszélyhelyzetre való indokolt reagáló képesség
feltételét biztosító mértéket.
A határozat tárgya nem tartozik a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46 § (4) bekezdésében
meghatározott azon esetek közé, melyeknél a törvény az elnök feladat és hatáskörének a
gyakorlását veszélyhelyzetben korlátozza.

Farkas Pál Györgyné
elnök

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat
Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung
7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71.

A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke
a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének – a nemzetiségek
jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. tv. 153. § (1) bekezdése alapján alkalmazandó, a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljárva a veszélyhelyzet
kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben az
alábbi határozatot hozza:
A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
25/2020. (VI.10.) határozata
a „1./ Vállalkozási szerződés a Wunderland Óvodában nyílászáró cserével kapcsolatos
kivitelezési munkák elvégzésére, valamint a 2./ Vállalkozási szerződés a Wunderland Óvoda
tornatermének és az újonnan kialakítandó gazdasági iroda melegburkolat kivitelezési
munkáinak elvégzésére, továbbá a 3./ Vállalkozási szerződés a Wunderland Óvoda
udvarában levő betonhomokozó keretekre fa ülőrész kialakítására, valamint a 4./
Vállalkozási szerződés a Wunderland Óvodában világításkorszerűsítéssel kapcsolatos
villamos munkák elvégzésére” tárgyú négy részben kiírandó közbeszerzési értékhatár alatti
meghívásos pályázati eljárás megindításáról
A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének - a nemzetiségek
jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. tv. 153. § (1) bekezdése alapján alkalmazandó, a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró Szekszárdi Német
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.)
Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben dönt arról, hogy
1. a „1./ Vállalkozási szerződés a Wunderland Óvodában nyílászáró cserével kapcsolatos
kivitelezési munkák elvégzésére, valamint a 2./ Vállalkozási szerződés a Wunderland
Óvoda tornatermének és az újonnan kialakítandó gazdasági iroda melegburkolat
kivitelezési munkáinak elvégzésére, továbbá a 3./ Vállalkozási szerződés a Wunderland
Óvoda udvarában levő betonhomokozó keretekre fa ülőrész kialakítására, valamint a 4./
Vállalkozási szerződés a Wunderland Óvodában világításkorszerűsítéssel kapcsolatos
villamos munkák elvégzésére” tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati
eljárás ajánlattételi felhívásáról és az eljárás megindításáról;
Határidő: 2020. június 10.
Felelős: Farkas Pál Györgyné elnök

2. az 1. pont szerinti beszerzési eljárás ajánlattételi határidejét 2020. június 18. napjában
határozza meg;
Határidő: 2020. június 10.
Felelős: Farkas Pál Györgyné elnök
3. az 1. pont szerinti beszerzési eljárásban meghívásra kerülő gazdasági szereplők körét az
alábbiak szerint határozza meg:
a. Magyari László ev (7181 Tevel, Vásártár u. 195.) magyarilaci@gmail.com
b. JOLA ABUNDANITA Kft. (7100 Szekszárd, Csatári utca 47.) szekszard@jola.hu
c. Padló-Generál Bt. (7100 Szekszárd, Rákóczi u. 18.) padlogeneral@gmail.com
d. Inczédy és Társa KFT (7100 Szekszárd Jácint u. 3.) inczedyl@gmail.com
Határidő: 2020. június 10.
Felelős: Farkas Pál Györgyné elnök
4. felhívja a Polgármesteri Hivatalt az eljárás elindításával kapcsolatos eljárási cselekmények
megtételére;
Határidő: 2020. június 10.
Felelős: dr. Molnár Kata jegyző
5. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy a beszerzési eljárás eredményét terjessze a
döntéshozó elé.
Határidő: 2020. június 30.
Felelős: dr. Molnár Kata jegyző

Farkas Pál Györgyné s.k.
elnök
A kiadmány hiteléül:
Szekszárd, 2020. június 10.
dr. Molnár Kata jegyző nevében és megbízásából:
Weisz Gábor
önkormányzati referens

Veszélyhelyzeti indokolás
A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökének 2020. június hó 10. napján
közzétett 25/2020. (VI.10.) számú határozatához
Az intézkedés elmaradása a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Támogatói
okiratban nevesített feladatok elvégzését hátráltatná, a döntés elmaradása esetén
bizonytalanná válik a pályázatban vállalt feladatok megvalósításának határidőben történő
befejezése. A döntés elmaradása időveszteséget okoz továbbá és magas kockázati
tényezőként merül fel, hogy a kivitelezést nem sikerül időben befejezni, amely hozzájárulhat
a projekt meghiúsulásához is. Megakadályozza a projekt célkitűzéseinek, eredményeinek
elérését, ütemtervének tartását és költségvetésének betartását. A projekt hozzájárul a
Wunderland Óvoda szebbé, komfortosabbá, modernebbé tételéhez, mind a gyermekek, mint
az ott dolgozó nevelők szempontjából. A megvalósuló fejlesztések, beruházások az
állagmegóvást segítik elő és a nevelő munkára is pozitívan hatással vannak.
Mindezek miatt a határozatban való elnöki döntés a Mötv. 9. §-ában meghatározott jóhiszemű
és megfelelő joggyakorlás elvével összhangban áll, a veszélyhelyzethez mérten is szükséges és
arányos, nem haladja meg a veszélyhelyzetre való indokolt reagáló képesség feltételét
biztosító mértéket.
A határozat tárgya nem tartozik a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46 § (4) bekezdésében
meghatározott azon esetek közé, melyeknél a törvény az elnök feladat és hatáskörének a
gyakorlását veszélyhelyzetben korlátozza.

Farkas Pál Györgyné
elnök

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat
Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung
7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71.

A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke
a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének – a nemzetiségek
jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. tv. 153. § (1) bekezdése alapján alkalmazandó, a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljárva a veszélyhelyzet
kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben az
alábbi határozatot hozza:
A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
26/2020. (VI.16.) határozata
a Wunderland Óvoda 2020. évi nyári nyitva tartásának ütemtervéről
A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének - a nemzetiségek
jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. tv. 153. § (1) bekezdése alapján alkalmazandó, a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró Szekszárdi Német
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.)
Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben dönt arról, hogy
1. a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés b) pontja
alapján a Wunderland Óvoda tervezett nyári zárva tartásának idejét 2020. július 20.
napjától 2020. július 31. napjáig jóváhagyja;
2. felkéri a Wunderland Óvoda vezetőjét a nyári nyitva tartási rend közzétételére.
3. visszavonja a 4/2020. (I.27.) számú határozatát.
Határidő: 2020. június 16.
Felelős: Farkas Pál Györgyné elnök

Farkas Pál Györgyné s.k.
elnök
A kiadmány hiteléül:
Szekszárd, 2020. június 16.
dr. Molnár Kata jegyző nevében és megbízásából:
Weisz Gábor
önkormányzati referens

Veszélyhelyzeti indokolás
A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökének 2020. június hó 16. napján
közzétett 26/2020. (VI.16.) számú határozatához
Az intézkedés a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat által működtetett Wunderland
Óvoda nyári nyitva tartási rendjének mielőbbi közzététele érdekében szükséges.
Mindezek miatt a határozatban való elnöki döntés az Mötv. 9. §-ában meghatározott
jóhiszemű és megfelelő joggyakorlás elvével összhangban áll, a veszélyhelyzethez mérten is
szükséges és arányos, nem haladja meg a veszélyhelyzetre való indokolt reagáló képesség
feltételét biztosító mértéket.
A határozat tárgya nem tartozik a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46 § (4) bekezdésében
meghatározott azon esetek közé, melyeknél a törvény az elnök feladat és hatáskörének a
gyakorlását veszélyhelyzetben korlátozza.

Farkas Pál Györgyné
elnök

Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung
7100 Szekszárd, Rákóczi Straße 69-71
Levelezési cím: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.

A NAPIREND SORSZÁMA: 2
MELLÉKLET: -

TÁRGY: Beszámoló az óvodai beíratásról, valamint javaslat a Wunderland Óvoda
2020/2021. nevelési évi óvodai csoportjaira

ELŐTERJESZTÉS
A SZEKSZÁRDI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2020. JÚNIUS 29-I RENDES ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ:

Farkas Pál Györgyné elnök

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Häfner Adél intézményvezető

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:
Terjedelem: 1+ 3 oldal

Egyszerű többség

Tisztelt Képviselő-testület!

Az óvodai beíratást megelőzően öt alkalommal tervezett a Wunderland Óvoda nyílt napokat,
programokat a leendő óvodás gyermekek és szüleik számára. Két alkalommal tudtunk
lehetőséget biztosítani a nevelőmunka, valamint az intézmény személyi- és tárgyi feltételeinek
megismerésére. A többi tervezett oviváró program a 2020. március 16-tól a Koronavírus
járvány miatt elrendelt rendkívüli szünet miatt nem valósult meg.
A járványügyi veszélyhelyzetre való tekintettel az idei évben az óvodai beíratás rendkívüli
módon zajlott.
Az emberi erőforrások minisztere – a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.)
Korm. rendeletre figyelemmel – a 2020/2021. nevelési, illetve tanévre történő óvodai,
valamint általános iskolai beiratkozásról szóló 7/2020. (III. 25) EMMI határozatában (a
továbbiakban: EMMI határozat) a 2020/2021. nevelési évre történő óvodai beiratkozások
vonatkozásában egyedi eljárási szabályokat határozott meg.
A kötelező felvételi körzettel nem rendelkező óvodák 2020. április 17-éig fogadták a szülők
beiratkozásra vonatkozó szándéknyilatkozatait – melyben a szülőknek meg kellett jelölniük a
gyermek kötelező felvételt biztosító óvodájának adatait is. A szándéknyilatkozatokat
elektronikus úton, telefonon vagy különösen indokolt esetben személyesen tehetik meg a
szülők a kiválasztott óvoda felé.
A kötelező felvételi körzettel nem rendelkező óvodák az óvodai beiratkozásokat április 2. és
április 20. között tartották meg a veszélyhelyzet által megkövetelt egészségügyi
szempontokra különös figyelemmel. A szülők által megadott szándéknyilatkozatok alapján
elkészítettük a beiratkozás időpontjára vonatkozó beosztást, melyről az érintett szülőket
értesítettük. A kötelező felvételi körzettel nem rendelkező óvoda vezetője a gyermek óvodába
történő felvételéről 2020. április 20-ig döntött, és erről írásban értesítette a szülőket, valamint
az érintett gyermek kötelező felvételi lehetőségét biztosító óvoda vezetőjét.
A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Wunderland Óvoda
2020/2021. nevelési évének előkészítéséről szóló 3/2020. (I.27.) határozata alapján az Óvoda
gyermeklétszámát az alapító okiratban foglalt gyermeklétszámmal, 249 fővel tervezte,
felvehető létszámát 82 főben határozta meg.
2020. április 02-20-i óvodai beíratáson 73 szülő kérte gyermeke óvodai felvételét a 20202021. nevelési évre.
A 73 beíratkozóból,1 gyermek elutasításra került, mert másik óvoda vette fel, gyermeke
előjegyzését 5 szülő kérte a 2021-2022. nevelési évre. A ténylegesen felvett gyermekek száma
67 fő.
A jelentkezők száma nem haladta meg a felvehetők számát, így nem volt szükség felvételi
bizottság alakítására.

A felvételt kérő, és felvételt nyert 67 gyermek közül a harmadik életévét betölti:
 2020. augusztus 31-ig:
 2020. szeptember 1-től december 31-ig:
 2021.január 31-ig:
Összesen:

50 fő
16 fő
1 fő
67 fő

Két azonos életkorú kiscsoportot indítunk, valamint a vegyes életkorú csoportokba vettünk fel
kicsiket az iskolát kezdő gyermekek helyett.
Csoport jellege

Felvételt nyert gyermekek

Kiscsoport

42

Középső csoport

1

Nagycsoport

1

Vegyes életkorú/osztatlan csoport

24

Összes felvett gyermek:

68

A 2020-2021. nevelési év tervezett (szeptemberi) csoportlétszámok:
Csoport
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Összesen

Csoport jellege
Vegyes életkorú csoport
Kiscsoport
Nagycsoport
Középső csoport
Középső csoport
Vegyes életkorú csoport
Kiscsoport
Vegyes életkorú
Ismétlő nagycsoport
Nagycsoport
Vegyes életkorú csoport

Létszám
23
23
24
24
21
20
24
19
19
22
21
240

1

A 2020. január 6-állapot szerint a teljes gyermeklétszám 244 fő volt .
A 2019/2020. tanévben iskolába iratkozó gyermekek becsült száma: 77 fő volt.
A 2019-2020 nevelési évre ténylegesen iskolába iratkozó gyermekek száma 76 fő.

A 2020. június 15-i állapot szerint:
- Az iskolát kezdők száma:
- Az óvodában maradó gyermekek száma:
- Új gyermekfelvétel az óvodába a 2020/2021. nevelési évre:
- A 2020. szeptemberi várható gyermeklétszám:
-

Tervezett gyermekcsoportok száma a 2020/2021. nevelési évre:

-

A csoportok átlagos gyermeklétszáma:

76 fő
172 fő
68 fő
240 fő
11
23 fő. (22.6)

A 2020- 2021. nevelési év óvodai csoportjainak tervezett száma:

11

Tervezett gyermeklétszám:

249
24

Óvodapedagógusok száma:
Ebből: Óvodavezető 1 fő, fejlesztőpedagógus 1 fő
Pedagógiai munkát közvetlenül segítők száma
Ebből: Dajka 11 fő
Pedagógiai asszisztens 3 fő
Óvodatitkár 1 fő
Gazdasági és egyéb feladatok ellátására: gazdasági vezető, könyvelő,
2 konyhai dolgozó, karbantartó

15

5

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat
elfogadására.
Szekszárd, 2020. június 19.
Farkas Pál Györgyné
elnök

Határozati javaslat
A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2020. (VI.29.) határozata
Az óvodai beíratásról szóló beszámoló, valamint a Wunderland Óvoda 2019/2020. nevelési
évi óvodai csoportjaira vonatkozó javaslat elfogadásáról
A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete
1. A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a
Wunderland Óvoda 2020. áprilisi óvodai beíratásáról szóló beszámolót, és engedélyezi, hogy
az óvoda a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 4.
melléklete szerinti maximális csoportlétszámokkal (25 fő/csoport) kezdje meg a 2020/2021.
nevelési évet.
2. A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Nkt. 83. § (2)
bekezdésének d) pontja alapján az alábbiak szerint határozza meg a Wunderland Óvoda
2020/2021. nevelési évi óvodai csoportjainak indítását:
Az óvodában 11 óvodai csoport indulhat 24 óvodapedagógus, valamint 1 óvodatitkár, 11
dajka, 3 pedagógiai asszisztens (összességében 24 pedagógus és 15 pedagógiai munkát
közvetlenül segítő) álláshellyel. A Képviselő-testület további 5 álláshelyet biztosít a gazdasági
és egyéb feladatok ellátására.
Határidő: 2020.június 29.
Felelős: Farkas Pál Györgyné

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat
Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung
7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71.

A NAPIREND SORSZÁMA: 3
MELLÉKLET: 1 db

TÁRGY: A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének
módosítása
ELŐTERJESZTÉS
a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete
2020. június 29-i RENDES ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ:

Farkas Pál Györgyné elnök

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Csanda Gyöngyi a Wunderland óvoda
megbízott gazdasági vezetője
Szántóné Karl Rita költségvetési és pénzügyi
ügyintéző

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:

Terjedelem: 1 + 3 oldal

Minősített többség
Tisztelt Képviselő-testület!
Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosítása
Melléklet:

I., IA. és IB. melléklet SZNNÖ mérlegei, összesített és intézményi
1. melléklet
SZNNÖ összesített költségvetési tervezet
2.melléklet
SZNNÖ költségvetési tervezet
3. melléklet
Wunderland Óvoda 2020. évi költségvetési
tervezet
4. melléklet
SZNNÖ előirányzat felhasználási tervezet
5. melléklet
SZNNÖ likviditási terve
6. melléklet
SZNNÖ által nyújtott közvetett támogatások
7. melléklet
SZNNÖ többéves kihatással járó döntéseiből
származó kötelezettségei
8. melléklet
SZNNÖ középtávú tervezete

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény, valamint az államháztartási törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet rendelkezik a költségvetési határozat
módosításáról.
A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének módosítása az alábbiak
szerint alakul:
 A nemzetiségi önkormányzat részére megítélt 2020. évi feladatalapú támogatás összege

1 227 ezer forint.
 Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata a koronavírus járványra tekintettel kihirdetett
veszélyhelyzet kapcsán zárolta az előirányzatait. A Wunderland Kindergarten Óvoda támogatását
ez a csökkentés 5 000 ezer forintban érinti.
 A Wunderland Kindergarten Óvoda 2019. évi kötelezettséggel nem terhelt költségvetési
maradványa 777 ezer forint összegben elvonásra kerül, mely összeg központi irányítószervi
támogatásként megjelenik a kiadási oldalon is.
 A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat sikeres pályázatot nyújtott be a Bethlen Gábor
Alapkezelő Zrt-hez, melynek összege 15 000 ezer forint. A támogatás célja az Óvoda felújítási,
állagmegóvási munkálatainak és a nevelési feladatok ellátását segítő tárgyi eszközök beszerzése.
 A nemzetiségi önkormányzat 2019. évi költségvetési maradványa 16 921 ezer forint.
 Kiadási oldalon kerül tervezésre az ülésterem bérleti díja, valamint egyéb dologi kiadások.
 A nemzetiségi önkormányzat a 2019. évi költségvetési maradványából 5 000 ezer forint tartalékot
képez az év folyamán előre nem látható feladatok finanszírozására.
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája költségvetésében
az előirányzatok módosítását indokolja a veszélyhelyzetre való tekintettel történt óvodabezárás miatti
működési bevétel kiesés, a Szekszárd Megyei Jogú Város kiegészítő támogatásának lecsökkentése,
valamint a 2019. évben benyújtott pályázaton nyert támogatás.
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Kiadási oldalon a módosítás a bevétel kiesés hatását, valamint a pályázati támogatásból megvalósuló
beruházást, az óvoda felújítási, állagmegóvási munkálatainak és a nevelési feladatok ellátását segítő
tárgyi eszközök beszerzését.
Bevételek módosítása
Szolgáltatások ellenértéke

- 928 ezer Ft

Működési célra átvett pénzeszközök

1 186 ezer Ft

Előző évi költségvetési maradvány

2 347 ezer Ft

Központi, irányító szervi támogatás
ebből: SZMJV Önkormányzati kiegészítés
ebből: pályázati támogatás
Összesen:

10 877 ezer Ft
- 5 000 ezer Ft
15 000 ezer Ft
13 482 ezer Ft

Kiadások módosítása
Személyi juttatások

100 ezer Ft

Munkaadókat terhelő járulékok

312 ezer Ft

Dologi kiadások

- 3 508 ezer Ft

Elvonások és befizetések

777 ezer Ft

Felhalmozási célú kiadások

15 801 ezer Ft

Összesen:

13 482 ezer Ft

A változások átvezetésre kerültek az előterjesztés mellékleteiben. A Szekszárdi Német
Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének főösszege 250 001 ezer forintról 281
531 ezer forintra nőtt.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat
elfogadására.

Szekszárd, 2020. június 23.

Farkas Pál Györgyné
elnök
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Határozati javaslat
A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2020. () határozata
a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosításáról
Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény 26. § (1) bekezdése alapján, figyelemmel az államháztartásról szóló
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előírásaira a Német
Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének elfogadásáról szóló 18/2020. (III. 12.)
határozatát (a továbbiakban: határozat) az alábbiak szerint módosítja:
1. A határozat II. 1-2. pontjai helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
„1. A Képviselő-testület a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi
költségvetésének

a) bevételi főösszegét
281 531 ezer Ft-ban,
b) kiadási főösszegét
281 531 ezer Ft-ban
állapítja meg.
2. Képviselő-testület a költségvetési kiadás
a) működési célú összegét:
b) felhalmozási célú összegét:

250 001 ezer Ft-ban,
16 101 ezer Ft-ban

állapítja meg.”
2. A határozat II. 7. pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
„7 A Képviselő-testület a 2020. évi
a)
általános tartalék előirányzatát
b)
felhalmozási céltartalék előirányzatát
állapítja meg.”

5 200 ezer Ft-ban,
0 ezer Ft-ban

3. A határozat mellékletei az alábbiak szerint módosulnak:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

A határozat I. mérlege helyébe jelen határozat I. mérlege lép.
A határozat I.A. mérlege helyébe jelen határozat I.A. mérlege lép.
A határozat I.B. mérlege helyébe jelen határozat I.B. mérlege lép.
A határozat 1. melléklete helyébe jelen határozat 1. melléklete lép.
A határozat 2. melléklete helyébe jelen határozat 2. melléklete lép.
A határozat 3. melléklete helyébe jelen határozat 3. melléklete lép.
A határozat 4. melléklete helyébe jelen határozat 4. melléklete lép.
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(8)
(9)
(10)
(11)

A határozat 5. melléklete helyébe jelen határozat 5. melléklete lép.
A határozat 6. melléklete helyébe jelen határozat 6. melléklete lép.
A határozat 7. melléklete helyébe jelen határozat 7. melléklete lép.
A határozat 8. melléklete helyébe jelen határozat 8. melléklete lép.

3. A határozat egyéb pontjai változatlanok maradnak.
4. A határozat az elfogadása napján lép hatályba.
Határidő: 2020.
Felelős: Farkas Pál Györgyné elnök
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I.melléklet
Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2020. évi tervezett mérlege
adatok ezer Ft-ban

Bevételek
Költségvetési bevételek
Finanszírozási bevételek
Tárgyévi bevételek összesen

Eredeti
előirányzat
2020
250 001

Módosítás I.
12 262

Módosított I.

Kiadások

0

19 268

262 263 Költségvetési kiadások
19 268 Finanszírozási kiadások

250 001

31 530

281 531 Tárgyévi kiadások összesen

Eredeti
előirányzat
2020
250 001

Módosítás I.

Módosított I.

31 530

281 531

0

0

0

250 001

31 530

281 531

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat
Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung
7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71.

A NAPIREND SORSZÁMA: 4
MELLÉKLET: 1 DB

TÁRGY: Tájékoztató „A Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi
Önkormányzat Óvodája felújítási, állagmegóvási munkálatainak és a nevelési feladatok
ellátását segítő tárgyi eszközök beszerzésének támogatása” című pályázati projektről

ELŐTERJESZTÉS
a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete
2020. JÚNIUS 29-i rendes ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ:

Farkas Pál Györgyné elnök

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Häfner Adél óvodavezető

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:
Terjedelem: 1 +2 oldal

Egyszerű többség!
Tisztelt Képviselő-testület!
A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat az általa fenntartott Wunderland Óvoda
működési feltételeinek javítása érdekében 2019. novemberében támogatási igényt nyújtott be
az Emberi Erőforrások Minisztériuma Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős
Államtitkárságához.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma „A Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német
Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája felújítási, állagmegóvási munkálatainak és a nevelési
feladatok ellátását segítő tárgyi eszközök beszerzésének támogatása” című pályázati
programjára 15.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatást biztosított.
A Wunderland Óvoda az alábbi beruházásokra kívánja felhasználni a támogatási összeget:
1. Világítás korszerűsítés befejezése
2. Korszerű gazdasági iroda kialakítása, létrehozása
3. Sportpadló kialakítása az óvoda tornatermében
4. Betonhomokozó keretekre fa ülőrész kialakítása
5. Gyermek székek+ fektetők, vásznak, plédek beszerzése
6. Rovarháló felhelyezése az óvoda nyílászáróira
7. Dolgozói beléptető rendszer kialakítása
8. Felnőtt öltözőszekrények további beszerzése
(A beruházások leírását az 1. sz. melléklet tartalmazza!)
A projekt várható hasznosulása, célja:
Az óvoda hosszútávú működését energiahatékonyabbá teszi a világításkorszerűsítés. A
nevelési és oktatási feltételek tárgyieszköz ellátottsága javul, esztétikusabbá, kényelmesebbé
válnak a gyermekcsoportok. A sportpadló kialakításával hozzájárulunk a gyermekek
mozgásának fejlesztéséhez és az egészséges életmódhoz. A korszerű gazdasági iroda
kialakításával egyszerűbbé és kényelmesebbé válik a szülők napi szintű ügyintézése. Az
óvodában dolgozó felnőttek értékeinek, illetve az óvodába járó gyermekek biztonsága
érdekében is hosszú távú megoldást jelent a korszerű beléptető rendszer, illetve a zárható
öltözőszekrények.
A projekt eddigi megvalósulása:
1. Pályázati programterv módosítása a nyert összeg tekintetében.
2. Támogatói okirathoz szükséges dokumentumok elkészítése, tulajdonosi hozzájáruló
nyilatkozat beszerzése.
3. A Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2020. 03. 09-i rendes ülésén tulajdonosként
hozzájárulását adta a pályázat megvalósításához.
4. A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat közbeszerzési értékhatár alatti
beszerzési eljárást indított – az alábbi építési beruházásnak minősülő tételek
tekintetében-meghívásos pályázati rendszer keretében 4 különböző árajánlattételi
felhívással.
Ajánlattevő feladata az alábbi az egyes részek tekintetében:

A feladat az alábbi építési munkák kivitelezése:
1./ Nyílászáró cserével kapcsolatos kivitelezési munkák elvégzése
2./ Vállalkozási szerződés a Wunderland Óvoda tornatermének és újonnan
kialakítandó gazdasági irodájának melegburkolat kivitelezési munkáinak elvégzésére.
3./ Vállalkozási szerződés a Wunderland Óvodában levő betonhomokozó keretekre fa
ülőrész kialakítására.
4./ Vállalkozási szerződés a Wunderland Óvodában világításkorszerűsítéssel
kapcsolatos villamos munkák elvégzésére.
5. A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat a fent felsoroltakon kívüli munkákra –
a közbeszerzési tanácsadóval történt egyeztetést követően- három potenciális
ajánlattevőtől árajánlatot kért és a legkedvezőbb árajánlatot adó vállalkozótól a
munkát egy megrendelővel megrendelte, mely írásos szerződésnek minősül.
A beruházási munkálatok tervezett ütemezése: 2020. július 01-2020. augusztus 15.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat
elfogadására.
Szekszárd, 2020. június 22.
Farkas Pál Györgyné
elnök

Határozati javaslat
A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2020. (VI.29.) határozata
a Wunderland Óvodában megvalósuló beruházásokról szóló tájékoztató elfogadásáról
A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Emberi Erőforrások
Minisztériuma működési támogatásából 2020. nyarán a Wunderland Óvodában megvalósuló
beruházásokról szóló tájékoztatót jóváhagyólag tudomásul veszi.
Határidő: 2020.június 29.
Felelős: Farkas Pál Györgyné elnök

1. sz. melléklet
ADATLAP1
támogatás igényléséhez
1. A szakmai program leírása:
A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat az általa fenntartott Wunderland Óvoda felújítási,
állagmegóvási munkálatainak és a nevelési feladatok ellátását segítő tárgyi eszközök beszerzésének
támogatására 15 000 000 Ft támogatást kapott. Fenntartóként legfőbb célunk és feladatunk a Wunderland
Óvodában folyó német nemzetiségi nevelés tárgyi-, és személyi feltételrendszerének biztosítása az oda járó 250
gyermek számára.
A 2020-as évben célunk, a 2009-ben elkezdett világításkorszerűsítést befejezése, a mai kor igényeinek
megfelelő gazdasági iroda kialakítása, a betonkeretes homokozók átalakítása, fa ülőrésszel való ellátása, a
gyermekbútorok, a tornatermi sportpadló cseréje, a gyermekcsoportok nyílászáróinak rovarhálóval való
ellátása, valamint a dolgozók munkakörülményeinek javítása.
1.Világítás korszerűsítés befejezése
2009-ben részben megtörtént az óvoda energetikai korszerűsítése. A beruházás során a csoportszobákban és a
nagyteremben történt meg a világítás korszerűsítése, a lámpatestek és a vezetékek teljes cseréje. Mára már
indokolttá vált a folyosókon, valamint a kiszolgáló helyiségekben, az irodákban is a korszerű energiatakarékos
világítás kialakítása.. Ez is hozzájárul ahhoz, hogy az óvoda a jövőben energiatakarékosan, költséghatékonyan
tudjon
működni.

2.Korszerű gazdasági iroda kialakítása, létrehozása
A jelenlegi gazdasági irodában a szűkös hely miatt a napi munkavégzés nehezen kivitelezhető, a szülői
személyes ügyintézés alig megoldható. A gazdasági iroda számítógépei oly mértékben elavultak, hogy az óvoda
biztonságos, naprakész működését nehezítik. Az óvoda egy használaton kívüli - közel 35-40 m2- helyiségét
alakítanánk át gazdasági irodává, ahol megfelelő körülmények, elegendő hely biztosításával megoldódna a 3
fős gazdasági apparátus elhelyezése. Mindehhez szükséges továbbá a mai kor követelményeinek megfelelő
informatikai eszköztár beszerzése is. Az átalakítás során a padlóburkolást, állmennyezet kialakítását,
nyílászárók cseréjét, az irodán belüli világításkorszerűsítést, irodabútorok beszerzését, korszerű informatikai
rendszer kiépítését, jogtiszta szoftverek illetve a szükséges számítógépes programok vásárlását tervezzük.
3.Sportpadló az óvoda tornatermébe
Az óvoda egy 84 m2 sportpadlóval fedett, alacsony belmagasságú, többcélú helyiséggel rendelkezik, amely
egyben tornaszoba, aula és a továbbképzések alkalmával oktatóteremként is működik. 2000-ben történt meg a
terem aljzatának sportpadlóval való burkolása, mely mára már a mindennapi igénybevételtől megkopott,
esztétikailag nem megfelelő, illetve egyes helyeken már balesetveszélyes is. Nyaranta gépi tisztítással,
vállalkozó bevonásával próbáljuk a sportpadló minőségének, tisztaságának szinten tartását megoldani. Mindez
évről évre egyre nagyobb költséget jelent, és már nem hozza meg a várt eredményt. Ebben a teremben tartjuk
11 gyermekcsoport mindennapi mozgásos foglalkozásait, de ugyanitt kap helyet a gyógytestnevelés
foglalkozás, a mozgásfejlesztő foglalkozás, délutánonként pedig kosárlabda és ovifoci foglalkozások vannak a
teremben. A táncos rendezvények is itt valósulnak meg. Fontosnak tartjuk, hogy az óvodánkban a gyerekek
egészségéért, egészséges környezetéért lehetőség szerint mindent megtegyünk, így a mindennapos mozgáshoz
szükséges a megfelelő aljzatú tornaterem biztosítása.

4.Udvari mozgásfejlesztő játékok beszerzése
Az óvodának hat udvarrésze és 6 db 5x4 méteres homokozója van. A betonhomokozó keretekre fa ülőrész
kialakítása esztétikusabbá és kényelmesebbé, biztonságosabbá teszi a gyermekek számára a homokozóban a
játékot.
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Számítógéppel, írógéppel vagy kézzel – nyomtatott nagy betűvel és kék színű tollal – töltendő ki. Az
Adatlapban foglalt követelmények minimumfeltételek, amelyektől az eltérés csak pozitív irányban, a bővebb
adattartalom érdekében lehetséges.

5.Gyermek székek+ fektetők, vásznak, plédek beszerzése
A gyermekfektetők, ágyvásznak, plédek az óvodával egyidősek, 38 évesek. A fektetők, vásznak, plédek a
mosástól elhasználódtak, esztétikai állapotuk sem megfelelő már. 2016-ban az óvoda kilenc csoportjában
megtörtént a gyermek székek cseréje, most a kimaradt két csoportban is szeretnénk ezt megtenni.

6.Rovarháló felhelyezése az óvoda nyílászáróira
A csoportszobák teraszajtajain lévő szúnyoghálós harmonika ajtók elhasználódtak, sok helyen már
használhatatlanná váltak. A csoportszobák, mosdók, irodák ablakaira pedig eredetileg sem került rovarháló
felszerelésre. A tavaszi, nyári időszakban a csoportszobák, mosdók szellőztetésénél nagyon hasznos.
7.Dolgozói beléptető rendszer kialakítása
Óvodánkban -mivel nincs portaszolgálat-jelenleg is működik beléptető rendszer, mely a gyermekek biztonságát
szolgálja. A fokozott igénybevétel miatt a panelek rendszeresen tisztitásra, cserére szorulnak, ennek ellenére
mindig jelentkeznek hibák. A rendszer elavult, felújítása nem költséghatékony, így cseréje időszerűvé vált. Az
új beleptető rendszer nem csak a gyermekek biztonságát szolgálja majd, hanem alkalmazásával egyszerűbbé
és követhetőbbé válik a dolgozók munkaidő nyilvántartása, illetve motivációs eszközként használható a
munkamorál, a munkafegyelem tekintetében. Mivel az óvodában nem egy alkalommal előfordult már, hogy a
dolgozók, vagy a gyermekcsoportok értékei eltűntek, az új beléptető rendszer ennek kiküszöbölésére is alkalmas
lesz.
8.Felnőtt öltözőszekrény további beszerzése
Óvodánkban összesen 44 felnőtt alkalmazott vesz részt a 249 gyermek ellátásának biztosításában. Az épületben
csak két öltöző van 6-6 felnőtt számára. Eredetileg más célra készült, kisebb tárolóhelységeket használnak a
dolgozók öltözőként. A munkakörülmények javításában nagy szerepe lenne a megfelelő számú zárható
öltözőszekrény beszerzésének. A 2019-es pályázati támogatás segítségével beszerzésre került 12 db felnőtt
öltözőszekrény. Az idei évben szeretnénk további zárható öltözőszekrényeket beszerezni, ezáltal is javítani a
munkakörülményeket.

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat
Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung
7100 Szekszárd, Rákóczi Straße 69-71

NAPIREND SORSZÁMA: 5

TÁRGY: Beszámoló a tauberbischofsheimi Euroschule növendékeinek szakmai
gyakorlatáról

ELŐTERJESZTÉS
A Német Nemzetiségi Önkormányzat
2020.június 29-i RENDES ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ:

Farkas Pál Györgyné elnök

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Häfner Adél óvodavezető

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:

Terjedelem 1+ 2 oldal

Egyszerű többség
Tisztelt Képviselő-testület!

A Wunderland Óvodába 2020 februárjában már tizenkettedik alkalommal érkeztek a
németországi partnerintézményünkből tanulók óvodai szakmai gyakorlatra.
2020. február 23-március 6-ig ismét öt tanulót fogadott az óvoda és szervezte, biztosította a
szakmai programjukat. Az öt tanulóból négyen töltötték el óvodánkban a szakmai
gyakorlatukat, egy tanuló súlyos betegség miatt, a gyakorlati idő lejárta előtt haza utazott.
Idén Tauberbischofsheim-ból, és Würzburgból az Euro Akademie Würzburg Fachakademie
für Sozialpädagogik intézményből is érkeztek a növendékek.
Célunk hogy:
 minden tanulócsoportnak évről évre hasonló színvonalú és tartalmú szakmai
programot valamint feltételeket biztosítsunk,
 a kiváló szintű partnerkapcsolatot továbbra is fenntartsuk,
A szakmai program évről évre hasonló tartalommal készül, figyelembe véve az iskola és a
tanulók kéréseit, valamint a gyakorlat értékelése utáni tapasztalatokat.
A szakmai és hivatalos programban szerepelt:
 A Pécsi Tudományegyetem KPVK német nyelvű előadásain és óvodai módszertani
órán való részvétel, valamint hospitálás a PTE Gyakorló Óvodájában,
 A Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule délutáni, tanórán kívüli
foglalkozás a diákokkal,
 A Deutsche Bühne Ungarn előadásának megtekintése
 Egyéb programok: városnézés, budapesti kirándulás
Hivatalosan fogadta a fiatalokat a fenntartó részéről Farkas Pálné és Töttős Gábor.
A szakmai programban - az iskola és a tanulók kérésére - a gyermekekkel való közvetlen
foglalkozásra biztosítottuk a legtöbb időt. A szakmai-, és szabadidős programot napi
tervezésben az óvoda német munkaközössége készítette.
A szállásukat már hetedik éve a Heimann Vendégházban biztosítottuk, amellyel a tanulók
elégedettek voltak.
Az óvodai szakmai gyakorlaton jól érzeték magukat a tanulók, a gyerekek és a szülők is
örömmel fogadták őket. A pedagógusok számára a német nyelv gyakorlása az óvodán kívüli
programokon is megvalósult.
A 2019/2020-as nevelési évben az óvoda fenntartója a Szekszárdi Német Nemzetiségi
Önkormányzat 7/2020. (I.27.) számú határozata alapján az Euro Akademie
Tauberbischofsheim intézményből érkező tanulók óvodai szakmai gyakorlatának programját

jóváhagyta, valamint a költségeit a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi
költségvetése előző évi költségvetési maradványából képzett dologi kiadások előirányzata
terhére finanszírozta.
A Wunderland Óvoda gördülékenynek és a hallgatók visszajelzéséből sikeresnek értékeli a
gyakorlatot és megköszöni a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatását.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, és a határozati javaslat
elfogadására.

Szekszárd, 2020. június 19.

Farkas Pál Györgyné
elnök

Határozati javaslat
A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2020. (VI.29.) határozata
a Würzburgi Euro Akademie Euroschule Fachakademie für Sozialpädagogik növendékeinek
szakmai gyakorlatáról szóló beszámoló elfogadásáról
A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Würzburgi Euro
Akademie Euroschule Fachakademie für Sozialpädagogik óvodai gyakorlatáról szóló
beszámolót elfogadja.
Határidő: 2020.június 29.
Felelős: Farkas Pál Györgyné elnök

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat
Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung
7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71.
levelezési cím: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.

ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 6
MELLÉKLET:

TÁRGY: Javaslat a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi
közmeghallgatása időpontjának kitűzésére
ELŐTERJESZTÉS
A SZEKSZÁRDI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2020. JÚNIUS 29-I RENDES ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ:
AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Farkas Pál Györgyné elnök
Weisz Gábor önkormányzati referens

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: dr. Göttlinger István aljegyző
Terjedelem: 1+1+1 oldal

Tisztelt Képviselő- testület!
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban:
Mötv.) 54. §-a szerint, a képviselő-testület évente legalább egyszer előre meghirdetett
közmeghallgatást tart, amelyen a helyi lakosság és a helyben érdekelt szervezetek képviselői
a helyi közügyeket érintő kérdéseket és javaslatot tehetnek. Az elhangzott javaslatra, kérdésre
a közmeghallgatáson vagy legkésőbb tizenöt napon belül választ kell adni.
A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló határozat 23. §-a a közmeghallgatásról az alábbi
rendelkezéseket tartalmazza:
(1) A Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete évente egy alkalommal
közmeghallgatást tart.
(2) A közmeghallgatás meghirdetéséről az elnök gondoskodik, melynek során a lakosságot a
helyben szokásos módon értesíteni kell.
(3) A közmeghallgatásról jegyzőkönyv készül.
Fentiek alapján kérem a Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen döntést hozni a
közmeghallgatás időpontjáról.
Szekszárd, 2020. június 23.
Farkas Pál Györgyné
elnök
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Határozati javaslat
A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2020. (VI.29.) határozata
a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi közmeghallgatása időpontjának
kitűzéséről
A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete,
1. a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 54. §-ában
foglaltaknak megfelelően, 2020. évi közmeghallgatása időpontját 2020. … hó …
napjában határozza meg;
2. felkéri az elnököt, hogy gondoskodjon a közmeghallgatás meghirdetéséről.
Határidő: 2020.június
Felelős: Farkas Pál Györgyné elnök
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Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat
Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung
7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71.

A NAPIREND SORSZÁMA: 7
MELLÉKLET: 5 db

TÁRGY: A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi kulturális pályázatának
kiírása

ELŐTERJESZTÉS
A SZEKSZÁRDI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2020. június 29-i RENDES ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ:
AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Farkas Pál Györgyné elnök
Weisz Gábor önkormányzati referens

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: dr. Göttlinger István aljegyző
Terjedelem: 1+17 oldal

Egyszerű többség

Tisztelt Képviselő-testület!

A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat

A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének - a nemzetiségek
jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. tv. 153. § (1) bekezdése alapján, a katasztrófavédelemről és a
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat
elnöke, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett
veszélyhelyzetben, 2020. február 25-i ülésén, 13/2020 (II.25.) határozatával elfogadta a 2020.
évi költségvetését. A költségvetésben az Önkormányzat kulturális mecenatúrájának 2020. évi
mértéke 2.500 ezer forint. A Kulturális pályázat pályázati kiírása az előterjesztés mellékletét
képezi.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat
elfogadására.
Szekszárd, 2020. június 22.
Farkas Pál Györgyné
elnök

Határozati javaslat
A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének …/2020. (VI.29.)
határozata
a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi kulturális pályázatának kiírásáról
A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete
1. elfogadja a 2020. évi Kulturális Pályázat kiírását az előterjesztés melléklete szerinti
tartalommal;
2. felkéri Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalát, hogy gondoskodjon a
pályázati kiírás közzétételéről Szekszárd Megyei Jogú Város honlapján, valamint a
Szekszárdi Vasárnapban.
Határidő: 2020. június
Felelős: Farkas Pál Györgyné elnök

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi Kulturális Pályázatára

A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Támogató) a 2015.
december 31. napjáig nyilvántartásba vett, Szekszárd Megyei Jogú Város területén működő
német nemzetiségi kulturális tevékenységet folytató, szekszárdi székhelyű civil szervezet
(egyesületek, alapítványok) támogatására közzéteszi az alábbi pályázatot:
I. A pályázat célja
A támogatás a szekszárdi német nemzetiség önazonosságának megőrzését, anyanyelvének,
zenei – tánc és egyéb hagyományainak, szellemi és tárgyi emlékeinek ápolását szolgáló célokra
nyújtható.
II. A pályázók köre
Jelen pályázati kiírás keretében pályázni jogosultak a 2015. december 31. napjáig
nyilvántartásba vett, alapszabály/alapító okirat szerint német nemzetiségi kulturális,
művészeti tevékenységet folytató és/vagy érdekképviseletet ellátó, szekszárdi székhelyű
német nemzetiségi civil szervezetek (egyesületek, alapítványok).
Egy pályázó szervezet saját magára vonatkozóan kizárólag egy pályázatot nyújthat be jelen
kiírás keretében.
III. A pályázat jellege
A pályázati támogatás nyílt pályázat útján nyerhető el.
IV. A rendelkezésre álló keretösszeg
A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg mértéke 2020. évben 2.500.000 Forint.
V. A pályázattal igényelhető támogatás formája, módja, összege
A pályázó működési támogatásnak minősülő, vissza nem térítendő, bruttó támogatásban
részesül, melyből általános forgalmi adó nem igényelhető vissza. A támogatás folyósítására
előfinanszírozás formájában, egy összegben, banki átutalással kerül sor.
A pályázatban igényelhető támogatási összeg: felső határa: 400. 000 forint
A támogatás felhasználásának időtartama: 2020. január 1. napjától 2020. december 31.
napjáig terjedő időszak.
A pályázat benyújtásához saját forrás nem szükséges.

VI. Elszámolható költségek köre, az elszámolási határidő:
Az elszámolási határidő: 2021. január 31.
A támogatás elszámolásának az erre rendszeresített elszámoló lapon kell megtörténnie.
Az elszámoló lap mellékletei:




A támogatás összegének felhasználásáról szóló eredeti bizonylatok (számla,
számviteli bizonylat stb.) egy hitelesített másolati példányának csatolása. Kizárólag
a támogatott nevére és címére kiállított számla nyújtható be. Az eredeti számlákra
a támogatott rávezeti a megállapodásban megadott azonosítót, valamint a
záradékot: „A számla összegéből …….…..forint kizárólag a ……………sz. támogatás
elszámolásához került felhasználásra.” A másolati példányra a támogatott
képviselőjének hivatalos nyilatkozatát: „Az eredetivel mindenben egyező másolat.”
Szakmai beszámoló

A támogatás elszámolása során működési költségként elszámolhatóak a szervezeti működést
megalapozó, kiszolgáló, fejlesztő és adminisztráló, a törvényeknek való megfelelést segítő és
a szervezet cél szerinti tevékenysége(i) feltételeinek biztosítása érdekében felmerült
működési kiadások (költségek). Így különösen a személyi juttatások, dologi kiadásként a rezsi
típusú költségek, üzemeltetési kiadások (fűtés, gáz-, víz-, áram szolgáltatás költségei), továbbá
a bérleti díj, a telefon-, posta-, és útiköltség.
Nem számolhatóak el az élvezeti cikkek (alkohol, dohánytermékek).
VII. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
A pályázat kizárólag pályázati adatlapon, papíralapon, magyar vagy német nyelven nyújtható
be egy eredeti példányban. A pályázati dokumentációt a pályázati kiírásban közölteknek
megfelelően hiánytalanul, azaz a pályázati adatlap minden kérdésére választ adva és a
kötelező mellékletek csatolásával kell benyújtani. Az adatlap sem tartalmában, sem alakjában
nem változtatható. Az adatlap mellékleteit folyamatosan megszámozott oldalakkal,
tartalomjegyzékkel ellátva kell benyújtani
A pályázat beadási határideje: 2020. … hó … nap
A pályázatot (adatlap + mellékletek) postai úton tértivevényes ajánlott levélben, vagy
személyesen kell benyújtani az alábbi címre:
Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat
Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Cím: H-7100 Szekszárd, Béla király tér 8.
A pályázati kiírás és az adatlap Szekszárd Megyei Jogú Város honlapjáról. (www.szekszard.hu)
letölthető.

További információk, formanyomtatványok a Magyarországi Németek Szekszárdi Regionális
Irodájában (Szekszárd, Garay tér 4., Telefonszám: 74/419-948, e-mail: lduszek@t–online.hu)
kérhetőek.

VIII. Kötelezően csatolandó mellékletek:
Az adatlaphoz az alábbi dokumentumokat kell csatolni:
1.
2.
3.
4.

Az igényelt támogatási összeg felhasználásának részletes költségvetését;
A pályázó 2020. évi tervezett programjainak ismertetését;
Nyilatkozatot a pályázati feltételek elfogadásáról. (1. számú melléklet);
A támogatást kérő nyilatkozatát arról, hogy más pályázaton ugyanarra a célra nem
kapott támogatást, vagy kapott ugyan, de az nem elegendő a cél megvalósításához,
ebben az esetben a forrásösszetételről is nyilatkozni kell a pályázatban. (1. számú
melléklet);
5. A támogatást kérő nyilatkozatát, hogy a pályázatban foglalt közérdekű adatok
kezeléséhez, valamint Szekszárd város, valamint a Szekszárdi Német Nemzetiségi
Önkormányzat hivatalos weblapján történő közzétételéhez hozzájárul. (1. számú
melléklet);
6. Nyilatkozat arról, hogy a pályázó köztartozással, illetve a Szekszárdi Német
Nemzetiségi Önkormányzata felé tartozással nem rendelkezik, valamint az
önkormányzattól korábban kapott támogatással elszámolt. (1. számú melléklet);
7. Nyilatkozat a Tolna Megyei Civil Információs Centrum általi nyilvántartásba vételről
(1. sz. melléklet);
8. Nyilatkozat arról, hogy az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásáról, valamint a
civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény
értelmében a 2017./ 2018.* évről szóló beszámoló (pénzügyi kimutatás és
eredménylevezetés, közhasznúsági melléklet) letétbe helyezésre került (1. sz.
melléklet);
9. A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI.
törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy
hiányáról szóló nyilatkozat (2. sz. melléklet);
10. Közzétételi kérelem, amennyiben a közpénzekből nyújtott támogatások
átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 8. § (1) bekezdés szerinti
érintettség fennáll (3. sz. melléklet);
11. Átláthatósági nyilatkozat – a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. §
(1) bekezdés 1. pont c) alpontjában meghatározott átlátható szervezet részére (4.
sz. melléklet)
IX. A pályázat érvényességének vizsgálata
A pályázat érvénytelen, ha
 nem felel meg a pályázati felhívásban meghatározott formai és/vagy tartalmi
követelményeknek,

 a VIII. pont szerinti teljes körű és valós adattartalmú, dokumentumok, nyilatkozatok
bármelyikét nem tartalmazza,
 a pályázat határidőn túl érkezett,
 a pályázó nem a felhívásban közzétett célra nyújtotta be pályázatát.
A határidőre beérkező pályázatokat a Támogató formai bírálatnak veti alá, mely során vizsgálja
a pályázat érvényességét az alábbi szempontok szerint:





a pályázó szervezetnek a pályázat benyújtására való jogosultságát (kizáró okok vizsgálata),
a pályázat kitöltöttségét, megfelelőségét,
megfelelő formában és módon csatolt kötelező mellékletek meglétét,
köztartozás fennállását.

Amennyiben a pályázat formai bírálata során megállapítható, hogy a pályázat nem felel meg
a pályázati kiírásban és vonatkozó jogszabályokban foglalt feltételeknek, úgy a pályázatot
elutasítja.
A pályázó által történő hiánypótlásra, adatmódosításra kizárólag a benyújtásra nyitva álló
határidőben kerülhet sor.
Az érvénytelen pályázat érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül.
X. A pályázat tartalmi elbírálása
Az elbírálás határideje: a pályázat beadási határidejét követő 30 nap
A döntéshozatal időpontjainak változtatási jogát a Támogató fenntartja.
A pályázat elbírálásáról a Támogató a döntés meghozatalától számított 30 napon belül írásban
értesíti a pályázót.
XI. Szerződéskötés
A támogató a pályázóval (a továbbiakban: kedvezményezett) a támogatás felhasználásáról
írásbeli támogatási szerződésben állapodik meg.
Érvényét veszti a támogatási döntés, ha a támogatás megítéléséről szóló értesítés
kézbesítésétől számított 30 napon belül a pályázónak felróható okból nem jön létre a
szerződés.
XII. A támogatás folyósítása
A támogatás folyósításának feltétele az érvényes és hatályos támogatási szerződés.
A szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtásának határidejét és tartalmi követelményeit a
támogatási szerződés tartalmazza.
Szekszárd, 2020. június 22.
Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat

PÁLYÁZATI ADATLAP
A SZEKSZÁRDI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KULTURÁLIS PÁLYÁZATÁHOZ
Intézmény/szervezet neve:

Székhelye (irányítószámmal):

Szervezet vezetőjének neve/titulusa:

Telefonszám (körzetszámmal):

Mobiltelefon száma:

E-mail cím:

Szervezet adószáma:

Szervezet nyilvántartásba vételi száma:

Számlavezető pénzintézet neve:

Szervezet számlaszáma:

CIC regisztrációs szám:

Kapcsolattartó neve:

Levelezési cím:

Kapcsolattartó telefonszáma:

Kapcsolattartó e-mail címe:

Pályázati program megnevezése:
(a támogatásból megvalósítani tervezett tevékenységek, feladatok, beszerzések ismertetése, azon
tervezett hatása, összefüggése a pályázati kiírásban megjelölt céllal)
..................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
..................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

Megpályázott összeg (konkrét költségposzt megjelöléssel):

.................................................................................................................................................................
A támogatási cél megvalósításának kezdő és befejező időpontja:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Pályázathoz csatolt mellékletek:

1. Pályázó nyilatkozatai (1. sz. melléklet)
2. A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben
meghatározott összeférhetetlenséggel, illetve érintettséggel kapcsolatos nyilatkozat (2-3. sz.
mellékletek)
3. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény szerinti átláthatósági nyilatkozat (4. sz.
melléklet)

Dátum …………………………………….
…………………………….
aláírás

1. számú melléklet

A PÁLYÁZÓ NYILATKOZATAI
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a pályázat benyújtásának időpontjában:
1. A 2020. évi Kulturális Keretre kiírt pályázati feltételeket elfogadom.
2.

Az általam képviselt civil szervezet más pályázaton az itt megpályázott program/projekt
megvalósítására*
a) támogatást nem kapott
b) kapott támogatást, de az nem elegendő a cél megvalósításához, azt a kérelemben feltüntettem
és megneveztem.

3. Hozzájárulok a pályázatban foglalt közérdekű adatok kezeléséhez, valamint Szekszárd város,
valamint a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat hivatalos weblapján történő
közzétételéhez.
4. Az általam képviselt civil szervezet köztartozással, illetve a Szekszárdi Német Nemzetiségi
Önkormányzat felé tartozással nem rendelkezik, valamint az önkormányzattól korábban kapott
támogatással elszámolt.
5. Az általam képviselt civil szervezetet a Tolna Megyei Civil Információs Centrum ………. számon
nyilvántartásba vette.
6. Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásáról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény értelmében a 2017./ 2018.* évről szóló beszámoló
(pénzügyi kimutatás és eredménylevezetés, közhasznúsági melléklet) letétbe helyezésre került.
7. Összeférhetetlenségi/ érintettségi nyilatkozatot a pályázathoz csatoltam.
8. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény szerinti átláthatósági nyilatkozatot a
pályázathoz csatoltam.
Dátum …………………………………….
………………………………………………
Pályázó aláírása

*A megfelelő rész aláhúzandó!

2. számú melléklet
NYILATKOZAT

a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti
összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról vagy hiányáról

A Pályázó neve:

Természetes személy lakcíme:
Születési helye, ideje:

Gazdasági társaság esetén székhelye:
Cégjegyzékszáma:
Adószáma:
Képviselőjének neve:

Egyéb szervezet esetén székhelye:
Képviselőjének neve:
Nyilvántartásba vételi okirat száma:
Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése:

Kijelentem, hogy személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben a közpénzekből
nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (Knyt.)

– 6. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség
1. nem áll fenn vagy
2. fennáll az …pont alapján

– 8. § (1) bekezdése szerinti érintettség
1. nem áll fenn vagy
2. fennáll az …pont alapján

Az összeférhetetlenség vagy az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszüntetésére az alábbiak szerint intézkedtem:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Kijelentem, hogy az érintettség közzétételét külön űrlap csatolásával kezdeményeztem.

Kelt: Szekszárd, 2020. ………….

……………………………………
Pályázó aláírása

3. számú melléklet

CSAK AKKOR KELL KITÖLTENI, HA A 2. SZÁMÚ NYILATKOZATBAN ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG, VAGY
ÉRINTETTSÉG ÁLL FENN!!!

KÖZZÉTÉTELI KÉRELEM

a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 8. § (1)
bekezdés szerinti érintettségéről

A Pályázó neve:

Természetes személy lakcíme:
Születési helye, ideje:

Gazdasági társaság esetén székhelye:
Cégjegyzékszáma:
Adószáma:
Képviselőjének neve:

Egyéb szervezet esetén székhelye:
Képviselőjének neve:
Nyilvántartásba vételi okirat száma:
Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése:
___________________________________________________________________________

Kijelentem, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI.
törvény 8. § (1) bekezdés szerinti érintettség személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt
szervezettel szemben fennáll, mert

a) A pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó szervnél
munkavégzésre irányuló jogviszonyban állok, de a törvény értelmében nem minősülök
döntés-előkészítőnek vagy döntéshozónak. (Kizárólag természetes személy pályázó esetén!).

Indoklás:
Munkavégzésre irányuló jogviszonyban állok az alábbi szervezettel (a szervezet neve, székhelye
beírandó):
……………………...……………………...……….……………………………………………………………………………………………………
………………………..……………….…………………………………………………………………………………………………………………
…………...

b) Nem kizárt közjogi tisztségviselő vagyok (Kizárólag természetes személy pályázó esetén!)

Indoklás:
Az alábbiakban felsorolt tisztségek valamelyikével rendelkezem (a kívánt rész aláhúzandó):
köztársasági elnök, Országgyűlés által választott vagy a köztársasági elnök által kinevezett
tisztségviselő, országgyűlési és az európai parlamenti képviselő, a nemzetiségi szószóló, polgármester,
alpolgármester, főpolgármester, főpolgármester-helyettes, helyi önkormányzati képviselő, helyi
önkormányzat képviselő-testülete bizottságának tagja, központi államigazgatási szerv - a Knyt. 2. § (1)
bekezdés d) pont alá nem tartozó - vezetője és helyettesei
c) Az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója vagyok (Kizárólag természetes
személy pályázó esetén!)

Indoklás:
- Közeli hozzátartozóm pályázati eljárásban döntés előkészítőként közreműködő, vagy döntéshozó
szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll, de a törvény értelmében nem minősül döntéselőkészítőnek vagy döntéshozónak.
- Közeli hozzátartozóm nem kizárt közjogi tisztségviselő.
(A kívánt rész aláhúzandó!)

A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó):
házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és neveltgyermek, örökbefogadó-,
mostoha- és nevelőszülő, testvér
d) A pályázóként megjelölt szervezet olyan gazdasági társaság, amely az a)-c) pontban
megjelölt személy tulajdonában áll (Kizárólag gazdasági társaság pályázó esetén!).

Indoklás:
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Az érintett tulajdonos. Szervezet megnevezése, amellyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll (a
szervezet neve, székhelye beírandó):
………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………
…………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………
………………………….………………………………..
Közjogi tisztségének megjelölése (a tisztség beírandó):
.……………………………………………………………………………...…………………............................................................
........................................................................................................................
A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó):
házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és neveltgyermek, örökbefogadó-,
mostoha- és nevelőszülő, testvér

e) A pályázóként megjelölt gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház, vagy
szakszervezet tekintetében az érintettség fennáll, mert
o

vezető tisztségviselője

o

az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője,

o

vagy társadalmi szervezet ügyintéző, vagy képviseleti szervének tagja

a pályázati eljárásban döntés előkészítőként közreműködő szervnél, vagy döntést hozó szervnél
munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy, nem kizárt közjogi tisztségviselő, vagy e
személyek közeli hozzátartozója

Indokolás:
Az érintettséget megalapozó személy társaságban betöltött pozíciója (a pozíció beírandó):
……………………………………………………………………………….……………………………….…………………………………………
…………………………………………………………
A szervezet megnevezése, amellyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll (a szervezet neve,
székhelye beírandó):
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………….

Közjogi tisztség megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó):
köztársasági elnök, Országgyűlés által választott vagy a köztársasági elnök által kinevezett
tisztségviselő, országgyűlési és az európai parlamenti képviselő, a nemzetiségi szószóló, polgármester,
alpolgármester, főpolgármester, főpolgármester-helyettes, helyi önkormányzati képviselő, helyi
15

önkormányzat képviselő-testülete bizottságának tagja, központi államigazgatási szerv - a 2. § (1)
bekezdés d) pont alá nem tartozó - vezetője és helyettesei

A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó):
házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és neveltgyermek, örökbefogadó-,
mostoha- és nevelőszülő, testvér

Kijelentem, hogy a fenti nyilatkozat kitöltésével eleget tettem a közpénzekből nyújtott támogatások
átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény rendelkezéseinek az érintettségemet illetően. A
nyilatkozatban szereplő adatok a valóságnak mindenben megfelelnek.

Kelt: Szekszárd, 2020. …………………….

……………………………………………….
Pályázó aláírása
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4. sz. melléklet
ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT
a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvtv.) 3. § (1) bekezdés 1. pont c)
alpontjában meghatározott
ÁTLÁTHATÓ SZERVEZET:
CIVIL SZERVEZET VAGY VÍZITÁRSULAT RÉSZÉRE
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1a)
bekezdésében előírt kötelezettség teljesítéséhez.

Alulírott
Név:
Beosztás:
születéskori név:
anyja neve:
születési helye, ideje:
mint a
szervezet neve:
székhelye:
adószáma:
törvényszéki nyilvántartásba vételi száma:
aláírásra jogosult képviselője – a polgári és büntetőjogi felelősségem tudatában – úgy
nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pont c) alpontja
alapján átlátható szervezetnek minősül, és megfelel a következő együttes feltételeknek:
a) az általam képviselt szervezet vezető tisztségviselői megismerhetők, amelyről részletesen
a jelen nyilatkozat 1. pontjában nyilatkozom;
b) az általam képviselt szervezet, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható
szervezetben nem rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel;
c) az általam képviselt szervezet székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai
Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési
és Fejlesztési Szervezet tagállamában, vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak
a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van.
Jelen nyilatkozat aláírásával tudomásul veszem, hogy
-

a nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződést a hasznosításba adó kártalanítás nélkül
és azonnali hatállyal felmondhatja, ha a nemzeti vagyon hasznosításában részt vevő bármely –
a hasznosítóval közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló harmadik fél – szervezet a
nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződés megkötését követően beállott körülmény
folytán már nem minősül átlátható szervezetnek (Nvtv. 11. § (12) bekezdés)
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-

kijelentem, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak a valóságnak mindenben megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy az Nvtv. 3. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a valótlan tartalmú
nyilatkozat alapján kötött szerződés semmis.

Kijelentem, hogy amennyiben jelen nyilatkozatban közölt adatok tekintetében bármilyen változás áll
be, akkor a módosult adatokkal kiállított átláthatósági nyilatkozatot a változás bekövetkeztétől
számított 8 napon belül megküldöm, vagy amennyiben az általam képviselt szervezet már nem minősül
átláthatónak, úgy azt haladéktalanul bejelentem. Amennyiben ezen kötelezettségemnek nem teszek
eleget és a nyilatkozatot kérő szerv tudomására jut, hogy az általam képviselt szervezet nem átlátható,
tudomásul veszem, hogy amennyiben írásbeli felszólításra 5 munkanapon belül nem nyilatkozom a
szervezet átláthatóságáról a nyilatkozatot kérő szerv jogosult a szerződéstől egyoldalúan elállni és
részemre a kifizetést nem teljesíthet.

Kelt: Szekszárd, 2020..……………………………………
………………………………………………………………………..
Pályázó aláírása
Ssz.

Név

1. pont: nyilatkozat a szervezet vezető tisztségviselőiről1
Szül. név
Szül. hely Szül. ideje
Anyja
Tulajdoni
neve
hányad
(%)

Befolyás,
szavazati
jog
mértéke
(%)

1.

2.

3.

4.

1

vezető tisztségviselő egyesületnél: az ügyvezető vagy az elnökség tagjai (Ptk. 3:77. §) alapítványnál: a kuratórium tagjai (Ptk. 3:397. § (1)
bekezdés) civil társaságnál: a létesítő okiratban az ügyek vitelére feljogosított személy vagy testület tagjai (Ptk. 3:21. §) vízitársulatnál:
intézőbizottság elnöke és tagjai, felügyelőbizottság elnöke (2009. évi CXLIV. törvény 31. § (1) bekezdés, 33. § (1) bekezdés)
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5.

6.
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Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat
Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung
7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71.

A NAPIREND SORSZÁMA: 8
MELLÉKLET: 1 db

TÁRGY: A 2019/2020. nevelési év értékelésének szempontjai
ELŐTERJESZTÉS
a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete
2020. június 29-i rendes ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ:

Farkas Pál Györgyné elnök

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Weisz Gábor önkormányzati referens

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: dr. Göttlinger István aljegyző

Terjedelem: 1 + 11 oldal

Egyszerű többség

Tisztelt Képviselő-testület!
A korábbi évekhez hasonlóan Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága ismét egy meghatározott értékelési szempontsor és az ehhez mellékelt
táblázatok alapján kéri fel óvodáinak vezetőit a nevelési év eredményeiről szóló éves
beszámoló elkészítésére.
Az egységesség, összehasonlíthatóság igényével a Szekszárdi Német Nemzetiségi
Önkormányzat eddig minden évben csatlakozott ehhez a módszerhez, s ugyanezen
szempontsor meghatározásával kérte a Wunderland Óvoda vezetőjét is a beszámoló
összeállítására.
Ennek a hagyománynak megfelelően mellékelem az aktualizált szempontsort és a
táblázatokat.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat
elfogadására.

Szekszárd, 2020. június 22.

Farkas Pál
Györgyné
elnök

1

Határozati javaslat
A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének …./2020. (VI.29.)
határozata
a 2019/2020. nevelési év értékelésének szempontjairól
A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete
1. a 2019/2020. nevelési év értékelésének szempontjait a határozat melléklete szerint
elfogadja;
Határidő:
Felelős:

2020. június 29.
Farkas Pál Györgyné elnök

2. felhívja a Wunderland Óvoda vezetőjét, hogy beszámolóját az elfogadott szempontsor
és táblázatok alapján készítse el.
Határidő:
Felelős:
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2020. július 31.
dr. Molnár Kata jegyző
Häfner Adél intézményvezető

A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat …/2020. (VI.29.) határozatának melléklete
A 2019/2020. nevelési év értékelésének szempontjai
I.

A nevelőmunka feltételei:

A. Személyi feltételek:
1. Pedagógus-létszám változása
(belépő és távozó pedagógusok, pályakezdők száma, a távozás oka)
2. Képzettség alakulása, pedagógus továbbképzési terv teljesülése
(egyetemen/főiskolán továbbtanulók száma, támogatott és támogatás nélküli
továbbképzésen résztvevők száma, tapasztalatok)
3. Pedagógiai munkát közvetlenül segítők létszáma
(belépők és távozók, képzéseken résztvevők száma)
4. Korrekciós igények
5. Személyi feltételek a bölcsődei ellátásban (2. Számú Óvoda)
B. Tárgyi feltételek:
1. Épületfeltételek, kihasználtság
(felújítás)
2. Eszköz- és felszerelési jegyzékben foglaltak megvalósulása
(nagyobb eszközbeszerzések)
3. Könyvtári-informatikai ellátottság
4. Tárgyi feltételek, kihasználtság a bölcsődei ellátásban (2. Számú Óvoda)
C. Anyagi feltételek:
1. A bérjellegű és a dologi költségek alakulása, a szakmai feladat elláthatósága
2. Külső források elnyerésére tett intézkedések, eredmények
(konkrét összeggel, pályázatok bemutatása is)
3. Térítési díj fizetésével kapcsolatos tapasztalatok
D. Szervezeti feltételek:
1. A vezetés szerkezete, szervezeti klíma
(feladat-ellátási helyek, munkaközösségek és egymás közti kapcsolataik)

E. A Polgármesteri Hivatal által koordinált tevékenységek:
1. Gazdálkodási tevékenység
2. Takarítás, karbantartás, udvarosi és portaszolgálat
3. Postaszolgálat, kézbesítés
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4. Étkeztetés

II.

Gyermekek létszáma:
1. Létszámváltozás 2019. szeptember 1. és 2020. június 15. között
(érkezők, távozók száma, az érkezés és a távozás okai)
2. A 2020. áprilisi beiskolázás és az óvodai beiratkozás tapasztalatai
(iskolaérettség alakulása, az óvodából a továbblépés iránya)

III.

A nevelőmunka értékelése:
1. A nevelőmunka eredményei, nehézségei (a munkatervben és a pedagógiai
programban kitűzött feladatok alapján)
2. Nemzetiségi nevelés (résztvevők száma, eredményesség)
3. Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása (résztvevők száma, eredményesség)
4. Beilleszkedési, tanulási és magatartási zavarral küzdő gyermekek és fejlesztésük
(résztvevők száma, eredményesség)
5. Szakszolgálati tevékenység (logopédia, gyógytestnevelés; résztvevők száma,
eredményesség)
6. Az intézményi esélyegyenlőségi programban foglaltak teljesítése, hátrányos
helyzetűek integrálása (felzárkóztató, fejlesztő tevékenység)
7. Gyermekvédelmi munka
8. Balesetek és hiányzások alakulása
9. Választható tevékenységi formák
10. Szabadidős programok
11. Az intézmény ellenőrzési tapasztalatai (intézményvezetői, belső ellenőrzések és külső
szervezetek ellenőrzései)
12. Intézményértékelés (mérés-értékelés, elégedettségi mérések)
13. Egyéb intézményi sajátosságok, tapasztalatok
(A 2. Számú Óvoda tagintézményeinek munkája önállóan értékelendő!)

IV.

Az intézmény kapcsolatai:
1. Fenntartó, társult települések önkormányzatai, nemzetiségi önkormányzatok,
polgármesteri hivatal
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2. Szülők (panaszkezelés), szülői szervezet, óvodaszék, szakszervezet, közalkalmazotti
tanács
3. Szolgáltató intézmények: szakszolgálatok, szakmai szolgáltatók, egészségügyi
szolgáltatók, családsegítő, gyermekvédelmi szolgálat, egyéb szolgáltatók
4. Köznevelési, kulturális és sportintézmények
5. Egyesületek, alapítványok
6. Egyéb kapcsolatok

V.

A 2020/2021. nevelési évre tervezett legfontosabb feladatok:

VI.

Kérések, javaslatok a fenntartó felé:

VII.

Mellékletek:
1. Szakmai munkaközösségek beszámolói
2. Egyéb beszámolók (gyermekvédelem stb.)

VIII.

5

A bölcsődei csoportok szakmai munkája (2. Számú Óvoda):

1. sz. táblázat
Óvodák személyi feltételei (2019/2020.)

Pedagógus álláshely
Ssz. Óvoda

Település

1.

1. Sz. Óvoda

Szekszárd

2.

2. Sz. Óvoda

Szekszárd

3.

Gyermeklánc Szekszárd

Összes

2. Sz. Óvoda

Szedres

5.

2. Sz. Óvoda

Medina

Összesen (4-5):
6.

Wunderland

Szekszárd

A társulásban fenntartott óvoda összesített adatai
2. Sz. Óvoda
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Pedagógiai munkát közvetlenül segítők
száma

Egyéb
Pedag. Gondozó álláshely
álláshely
Teljes
Rész
ÓvodaÖsszes Betöltött Üres
Összes
Dajka asszisz- és
munkaidő munkaidő
titkár
tens
takarító

Összesen (1-3):
4.

Pedagógusok száma

A 2. Számú Óvoda bölcsődei csoportjainak személyi feltételei (2019/2020.)

Ssz. Bölcsődei csoport

Település Összes álláshely Kisgyermeknevelő-gondozók száma Dajkák száma Üres álláshely

bölcsőde
1.

munkahelyi bölcsőde Szekszárd
mini bölcsőde

összesen:
2.

mini bölcsőde

Szedres

3.

mini bölcsőde

Medina

összesen (2-3):
mindösszesen (1-3):

7
19elot36

2. sz. táblázat
Az óvodák 2019/2020. nevelési évi fontosabb mutatói

Ssz. Óvoda

Óvodában
Gyermekek száma
maradó
Átlagos
%
Tankötelessé tankötelesek
Település Férőhely
csoportválók száma
létszám
októberi
októberi
éves
%-os
május
május
összes német
száma
átlag
aránya
statisztika
stat.

1.

1. Sz. Óvoda

Szekszárd

2.

2. Sz. Óvoda

Szekszárd

3.

Gyermeklánc Szekszárd

Férőhely-kihasználtság

Összesen (1-3):
4.

2. Sz. Óvoda

Szedres

5.

2. Sz. Óvoda

Medina

Összesen (4-5):
6.

Wunderland

Szekszárd

A társulásban fenntartott óvoda összesített adatai
2. Sz. Óvoda
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Csoportok
száma

A 2. Számú Óvoda bölcsődei csoportjainak létszámadatai (2019/2020.)

Ssz. Bölcsődei csoport

Település Gyermekek száma Férőhely-kihasználtság % Csoportok száma Átlagos csoportlétszám

bölcsőde
1.

munkahelyi bölcsőde Szekszárd
mini bölcsőde

összesen:
2.

mini bölcsőde

Szedres

3.

mini bölcsőde

Medina

összesen (2-3):
mindösszesen (1-3):

9
19elot36

3. sz. táblázat
Hátrányos helyzetű gyermekek létszáma az óvodákban (2019/2020.)

Hátrányos
Óvoda Épület

Csoport
megnevezése

Halmozottan
hátrányos

HH

Csoport
létszáma

helyzetű
(HH)
gyermekek
száma1

gyermekek
%-os
aránya

helyzetű
(HHH)
gyermekek
száma2

25

2

8%

1

HHH
gyermekek
%-os
aránya

Iskolába iratkozó
HH gyermekek
száma iskolánként,
az iskolák
megnevezésével

Iskolába iratkozó
HHH gyermekek
száma iskolánként,
az iskolák
megnevezésével

4%

-

-

Példa:
1.Sz.
Óvoda

kiscsoport
Kölcsey (szám vagy
név is lehet)

stb.
1 fő Garay
stb.

BajcsyZs.

nagycsoport

26

3

11,5 %

1

3,8 %

1 fő Gyakorló
1 fő Dienes

1
2

Csak HH, nem tartalmazza a HHH-t!
Csak HHH!
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1 fő Baka

4. sz. táblázat
Intézmények pályázatai3 (2019/2020.)
Pályázat kiírója, pályázat
Óvoda Ssz.
azonosítója, kódszáma

Pályázat célja,
témája, címe

Pályázat
összköltsége

Pályázott
összeg

Elnyert
összeg

eFt

eFt

eFt

1.
2.
3.
stb.

3

a még el nem bírált pályázatok esetén kérjük jelezni: folyamatban, elbírálás valószínű határideje …..!
az elutasított pályázatokat is kérjük feltüntetni!
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Felhasználás
határideje

Elszámolás
határideje

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat
Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung
7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71.
levelezési cím: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.

ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 9
MELLÉKLET: -

TÁRGY: ASP rendszerhez történő csatlakozás
ELŐTERJESZTÉS
A SZEKSZÁRDI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2020. JÚNIUS 29-I RENDES ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ:
AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Farkas Pál Györgyné elnök
Weisz Gábor önkormányzati referens

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: dr. Göttlinger István aljegyző
Terjedelem: 1+2 oldal

Tisztelt Képviselő- testület!
Az önkormányzati Application Service Provider (a továbbiakban: ASP) rendszer segítségével,
az állam az önkormányzatok számára központilag, ingyenesen biztosítja az önkormányzati
feladatellátás egyes elemeinek informatikai támogatását. Az informatikai támogatás az
integrált rendszerben működő ún. szakrendszerek rendelkezésre bocsátásával történik.
Az alábbi szakrendszerek érhetőek el az ASP rendszeren belül:
1. gazdálkodási – gazdálkodás teljes feladatának ellátására;
2. adó – önkormányzati adóztatási feladatok;
3. iratkezelő – iratkezelési, ügyviteli feladatok biztosítása;
4. hagyaték - hagyatéki leltárkészítés;
5. iparikereskedelem – ipari és kereskedelmi hatósági ügyintézés;
6. ingatlanvagyon-kataszter – az önkormányzati ingatlanok adatainak, értékének
nyilvántartása;
7. települési és ELÜGY szakrendszer - elektronikus ügyintézés.
Az ASP rendszer bevezetésére ütemezetten került sor, Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata 2019. január 1. napjával csatlakozott, rendszercsatlakozással. Ez azt jelenti,
hogy az önkormányzat a keretrendszerhez, a támogató rendszerekhez, továbbá az összes
szakrendszerhez is csatlakozott, ezáltal a szakrendszerekben keletkezett meghatározott adat,
feltöltődik az önkormányzati adattárházba.
Az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet 8/A. §
rendelkezései alapján, Önkormányzati költségvetési szervek önkéntes csatlakozására is van
lehetőség szintén rendszercsatlakozással. Ez az önkormányzatokéhoz képest szűkebb
terjedelmű, tekintettel arra, hogy a költségvetési szervnek nincsenek adóztatási és egyéb,
jogszabályban előírt feladatai, így esetükben a csatlakozás a gazdálkodási és iratkezelő
szakrendszer igénybevételét jelenti.
A Kormányrendelet hivatkozott rendelkezése alapján az önkormányzati költségvetési szerv
csatlakozása önkéntes azzal, hogy ahhoz az alapító önkormányzat vagy önkormányzati
társulás egyetértése is szükséges. Az önkormányzati költségvetési szervnek a csatlakozását
megelőzően a Kormányrendelet 2. melléklete szerinti minimumkövetelményeknek való
megfelelést biztosítania kell. A jogszabály 8/A. § (4) bekezdése szerint a csatlakozását
megelőzően az önkormányzati költségvetési szerv szolgáltatási szerződést köt a Kincstárral. A
szolgáltatási szerződés alapján az önkormányzati költségvetési szerv a gazdálkodási
szakrendszerhez csatlakozik, illetve az iratkezelő szakrendszerhez csatlakozhat.
A szerződést a Kincstár képviselője és az önkormányzati költségvetési szerv vezetője mellett
az alapító önkormányzat elnöke írja alá. A szerződés a későbbiekben felmondható, amelynek
felmondási ideje három hónap, és csak a naptári év végével mondható fel.
Az önkormányzati ASP rendszer szolgáltatásainak igénybevétele az önkormányzati
költségvetési szerv számára térítésmentes.
Az önkormányzati ASP rendszerhez a csatlakozást kezdeményezését követő év január 1-jével
csatlakozhat a költségvetési szerv, de a csatlakozást a megelőző év július 31-éig lehet
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kezdeményezni. Az önkormányzati költségvetési szerv a csatlakozás időpontjáról és módjáról
a Kincstárral megállapodik.
A csatlakozáshoz - a Kormányrendelet 2. mellékletének megfelelően - az informatikai rendszer
és a biztonsági feltételek tekintetében teljesíteni kell a minimálisan elvárt követelményeket.
Ettől magasabb szintű természetesen lehet a hardver és szoftver állomány is, de a megszabott
követelmények minimum szintjének elérése hiányában a csatlakozás nem lehetséges.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat
elfogadására.
Szekszárd, 2020. június 23.
Farkas Pál Györgyné
elnök

Határozati javaslat
A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2020. (VI.29.) határozata
az ASP rendszerhez történő csatlakozásról
A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
1. Az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet 8/A. §
rendelkezései alapján az általa fenntartott Wunderland Kindergarten a Német
Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája önkormányzati ASP rendszerhez 2021. január 1.
napjával való csatlakozásával egyetért;
Határidő: 2021. január 1.
Felelős: Farkas Pál Györgyné elnök
2. az 1. pont megvalósulásának érdekében 2020. július 31. napjáig kezdeményezi a
csatlakozást a Magyar Államkincstár területileg illetékes szervénél, amelynek
érdekénben felhívja az elnököt a határozat Magyar Államkincstár (7100 Szekszárd,
Augusz I. u.7.) részére történő megküldésére.
Határidő: 2020. július 31.
Felelős: Farkas Pál Györgyné elnök
3

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat
Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung
7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71.
levelezési cím: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.

ZÁRT ÜLÉS NAPIRENDJE
SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA
ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 10
MELLÉKLET: -

TÁRGY: A „Klézli János díj a Szekszárdi Németségért” díj adományozásáról
ELŐTERJESZTÉS
A SZEKSZÁRDI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2020. JÚNIUS 29-I RENDES ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ:
AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Farkas Pál Györgyné elnök
Weisz Gábor önkormányzati referens

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: dr. Göttlinger István aljegyző
Terjedelem: 1+2 oldal

Tisztelt Képviselő- testület!
A „Klézli János díj a Szekszárdi Németségért” díj adományozható azoknak a polgároknak, akik
a város németségének megmaradásában, kultúrájának, nyelvének, hagyományainak
ápolásában kiemelkedően hasznos munkát végeztek, tevékenységüknek köszönhetően
öregbítették a város jó hírét, jó szolgálatot tettek a város népcsoportjai közötti harmóniának.
A díj adományozásáról a képviselő-testület minősített többséggel dönt. A díjat Szekszárd
Megyei Jogú Város ünnepi ülésén, minden év augusztus 29. napján kell átadni. Az
elismerésben részesítettek „Szekszárd Város Aranykönyvében” megörökítésre kerülnek.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a díj
adományozásának vonatkozásában állást foglalni szíveskedjen.
Szekszárd, 2020. június 23.
Farkas Pál Györgyné
elnök

2

Határozati javaslat
A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2020. (VI.29.) határozata
a „Klézli János díj a Szekszárdi Németségért” díj adományozásáról
1. A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete, a 2020. évben a
„Klézli János díj a Szekszárdi Németségért” díjat, ……………….. adományozza.
2. A kitüntetés átadására Szekszárd Város Napján, 2020. augusztus 29-én Ünnepi
Képviselő-testületi ülés keretében kerül sor.
Határidő:
Felelős:

2020. augusztus 29.
Farkas Pál Györgyné elnök
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Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat
Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung
7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71.
levelezési cím: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.

A NAPIREND SORSZÁMA: 11

TÁRGY: A Wunderland Óvoda 2019-2020. nevelési évének értékelése

ELŐTERJESZTÉS
A SZEKSZÁRDI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2020. JÚNIUS 29-I RENDES ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ:

Farkas Pál Györgyné elnök

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Häfner Adél intézményvezető

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:
Terjedelem: 1+1 oldal

Egyszerű többség

Tisztelt Képviselő- testület!

A Wunderland Óvoda a 2019-2020. nevelési év szakmai munkájáról beszámolót készít a
Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének, valamint Szekszárd
Megyei Jogú Város Önkormányzatának Humán Osztályának.
A beszámoló alapdokumentuma az óvoda éves munkaterve, a 20/2012-es (VIII.31.) EMMI
rendelet 3§ értelmében a fenntartói elvárások feladatai valamint a Pedagógiai Programunk
céljai, feladatai, továbbá SZMJV Humán Osztálya által megadott nevelési év értékelésének
szempontjai.
A 2019/2020. nevelési év értékelésének szempontrendszere felöleli az intézményben folyó
nevelőmunka személyi feltételeit, tárgyi feltételeit, anyagi feltételeit, szervezeti feltételeit, az
intézmény működtetésével összefüggő tevékenységeket, a gyermekek számával,
beiskolázással, óvodai beíratásával kapcsolatos létszámokat, a nevelőmunka értékelését, a
kapcsolatokat, a legfontosabb feladatokat.
A beszámoló a szakmai munka minden területére kiterjed.
A 2019/2020-as nevelési év értékelése folyamatban van, a beszámolóban foglaltak az óvoda
nevelő testülete részéről, a 2020. június 26-án tartandó tanévzáró értekezleten, várhatóan
elfogadásra kerülnek.
A beszámoló és mellékletei az ülésen megtekintésre rendelkezésre állnak.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat
elfogadására.

Szekszárd, 2020. június 22.
Farkas Pál Györgyné
elnök
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Határozati javaslat
A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2020. (VI.29.) határozata
a Wunderland Óvoda 2019/2020. nevelési évének értékeléséről
A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Wunderland
Óvoda 2019/2020. nevelési évének beszámolójáról szóló tájékoztatást.
Határidő: 2020.június 29.
Felelős: Farkas Pál Györgyné elnök
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Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat
Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung
7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71.

ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 12
MELLÉKLET: 11 db
TÁRGY: Javaslat a „1./ Vállalkozási szerződés a Wunderland Óvodában nyílászáró cserével
kapcsolatos kivitelezési munkák elvégzésére, valamint a 2./ Vállalkozási szerződés a
Wunderland Óvoda tornatermének és az újonnan kialakítandó gazdasági iroda
melegburkolat kivitelezési munkáinak elvégzésére, továbbá a 3./ Vállalkozási szerződés a
Wunderland Óvoda udvarában levő betonhomokozó keretekre fa ülőrész kialakítására,
valamint a 4./ Vállalkozási szerződés a Wunderland Óvodában világításkorszerűsítéssel
kapcsolatos villamos munkák elvégzésére” tárgyban négy részben, rész-ajánlattételi
lehetőség biztosításával kiírt közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás
eredményének megállapítására
ELŐTERJESZTÉS
A SZEKSZÁRDI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKE RÉSZÉRE
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: dr. Göttlinger István aljegyző
ELŐTERJESZTŐ:
ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Terjedelem: 1+5+6 oldal

Häfner Adél képviselő-testületi tag
Weisz Gábor önkormányzati referens
Dési Ildikó közbeszerzési referens

Tisztelt Képviselő-testület!
A Wunderland Kindergarten a Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája (a továbbiakban:
Wunderland Óvoda) 2020. évben is a korábbi évekhez hasonlóan az óvoda működési
feltételeinek javítása érdekében beruházási, fejlesztési feladatokat kíván megvalósítani,
melynek érdekében a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat, mint fenntartó,
támogatási igénylést nyújtott be a Miniszterelnökség kezelő szerveként eljáró Bethlen Gábor
Alapkezelő Zrt-hez a 2.1. pontban szereplő címmel, amely pályázat elfogadásra került.
Ez alapján a Wunderland Óvoda Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019.
évi LXXI. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok
cím, 1 Célelőirányzatok alcím, 31. Nemzetiségi célú költségvetési támogatások jogcímcsoport,
5. A hazai nemzetiségi közösségek céljait szolgáló projektek támogatása előirányzat (jogcím)
terhére vissza nem térítendő támogatásban részesül a „Wunderland Kindergarten a
Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája felújítási, állagmegóvási
munkálatainak és a nevelési feladatok ellátását segítő tárgyi eszközök beszerzésének
támogatása” támogatási cél megvalósítása érdekében.
A pályázatban foglalt célok elérése érdekében Német Nemzetiségi Önkormányzat az
elvégzendő feladatok vonatkozásában négy részben, részajánlattételi lehetőség biztosításával
közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési eljárást indított 1./ Vállalkozási szerződés a
Wunderland Óvodában nyílászáró cserével kapcsolatos kivitelezési munkák elvégzésére,
valamint a 2./ Vállalkozási szerződés a Wunderland Óvoda tornatermének és az újonnan
kialakítandó gazdasági iroda melegburkolat kivitelezési munkáinak elvégzésére, továbbá a
3./ Vállalkozási szerződés a Wunderland Óvoda udvarában levő betonhomokozó keretekre
fa ülőrész kialakítására, valamint a 4./ Vállalkozási szerződés a Wunderland Óvodában
világításkorszerűsítéssel kapcsolatos villamos munkák elvégzésére” tárgyban a Szekszárdi
Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének – a nemzetiségek jogairól szóló
2011. évi CLXXIX. tv. 153. § (1) bekezdése alapján alkalmazandó, a katasztrófavédelemről és a
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke
a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelettel kihirdetett
veszélyhelyzetben 25/2020. (VI.10.) számú határozatában foglaltak alapján.
Az eljárás négy részben került kiírásra, a négy rész vonatkozásában külön-külön kerül sor
szerződéskötésre, így Ajánlattevők külön-külön az egyes részekre, de akár az összes részre is
benyújthattak ajánlatot.
A határozat alapján az értékhatár alatti beszerzési eljárás ajánlattételi felhívása 2020. június
12-én, az alábbi négy Ajánlattevő részére került kiküldésre:

1.
2.
3.
4.

Magyari László ev. (7181 Tevel, Vásártár u. 195.), e-mail: magyarilaci@gmail.com
JOLA ABUNDANTIA Kft. (5700 Gyula, Dózsa Gy. u. 11/B), e-mail: szekszard@jola.hu
Padló-Generál Bt. (7100 Szekszárd, Rákóczi u. 18.), e-mail: padlogeneral@gmail.com
Inczédy és Társa Kft. (7100 Szekszárd Jácint u. 3.), e-mail: inczedyl@gmail.com

Az ajánlatok bontása 2020. június 18-án 10.00 órakor megtörtént. A felhívásra a benyújtásra
nyitva álló határidőn belül összesen 4 db pályázat érkezett.
A benyújtott ajánlatokkal kapcsolatban Önkormányzat 2020. június 18-án kiegészítő
tájékoztatás kérést, illetve hiánypótlási felhívást küldött a JOLA ABUNDANTIA Kft.
Ajánlattevő részére az alábbi hiányosságok pótlására:
- Az 1. sz. mellékletben (Ajánlati adatlap/Felolvasólap)
o A tárgy megnevezésénél Ajánlattevő nem jelölte be, melyik rész
vonatkozásában kerül az Ajánlati adatlap benyújtásra;
o A 2. pontban nem töltötte ki teljeskörűen az Értesítési címek alatt szereplő
adatokat;
o A 4. pontban a Szerződés időtartamánál nem lett megjelölve az a rész, amelyre
benyújtásra kerül az adatlap;
o Az 5. pontban nem került beírásra annak a résznek a megnevezése, amelyikre
beadta Ajánlattevő az ajánlatát és a kivitelezési munka időtartama sem lett
rögzítve,
o A 7. pontban az ajánlat érvényességi idejét tisztázni szükséges, mivel ellentétes
a 6.pontban feltüntetett ajánlati kötöttség minimális időtartamával.
- A 2. sz. mellékletben (Ajánlattételi nyilatkozat)
o Ajánlattevő a szerződés tárgyának megnevezésénél nem jelölte be, melyik rész
vonatkozásában kerül az Ajánlattételi nyilatkozat benyújtásra;
- A 3. sz. mellékletben (Átláthatósági nyilatkozat)
o Ajánlattevő nem rögzítette a nyilatkozatot benyújtó adatait, illetve nem
töltötte ki teljeskörűen az átlátható szervezet adatait;
o nem nyújtotta be a kitöltött és cégszerűen aláírt nyilatkozat 1. és 2. pontjait
tartalmazó oldalakat;
Továbbá a JOLA ABUNDANTIA Kft. Ajánlattevő
- az ajánlattételi felhívás 1. részére benyújtott ajánlatadás esetén kötelezően becsatolt,
Ajánlattevő által beárazott 4. sz. mellékletben (Költségvetés_nyílászáró csere) a
Mindösszesen nettó ajánlati ár összege nem egyezik meg az 1. sz. melléklet (Ajánlati
adatlap/Felolvasólap) 3. pontjának 1. részében rögzített Nettó ajánlati ár összegével,
illetve
- nem nyújtotta be az ajánlattételi felhívás 16. c. 4. pontjában előírt hatályos
cégkivonatát tetszőleges, pl. pdf formátumban.
Illetve Önkormányzat által a nyilvános cégnyilvántartásból lekért cégkivonat szerint a JOLA
ABUNDANTIA Kft. képviseletére egyedül, önállóan Rapport Tamás ügyvezető jogosult, az

ajánlatadás során benyújtott iratokból nem derül ki egyértelműen, ki jegyezte cégszerűen
ellen a benyújtott dokumentumokat.
A hiánypótlási határidő 2020. június 22. (hétfő) 14:00 óra volt.
A Jola Abundantia Kft. a kiegészítő tájékoztatás kérésben, illetve a hiánypótlási felhívásban
kért dokumentumokat, információkat nem küldte be a kért határidőig, így ajánlata nem felelt
meg az ajánlattételi felhívásban előírtaknak.
A beérkezett ajánlatok az alábbi táblázat tartalmazza:

1.
Megnevezés

Nettó ajánlati ár
(Ft)

Padló General Bt.
7100 Szekszárd,
Rákóczi u. 18.
(padlogeneral@gm
ail.com)

2.
Inczédy és Társa
Kft.
7100 Szekszárd,
Jácint u. 3.
(inczedyl@gmail.c
om)

3.

4.

Magyari László
ev.

JOLA ABINDANTIA
Kft.

7181 Tevel,
Vásártér u.
195.

5700 Gyula, Dózsa
Gy. u. 11/B.
(szekszard@jola.hu)

(magyarlaci@gm
ail.com)

1. rész: az óvoda nyílászáró
cserével
kapcsolatos
kivitelezési munkái
(4. sz.
melléklet_Költségvetés_nyílászár
ócsere „Mindösszesen nettó
ajánlati ár (Nyílászáró csere)”
sorában szereplő összeg
megadása)

-

-

-

199.565,- Ft

1.481.100,-Ft

-

-

-

2. rész: az óvoda tornatermének
és az újonnan kialakítandó
gazdasági
irodának
melegburkolat
kivitelezési
munkái
(5.
sz.
melléklet_Költségvetés_melegbu
rkolati munka „Mindösszesen
nettó ajánlati ár (Melegburkolati
munkák)” sorában szereplő
összeg megadása)

3.
rész:
az
óvoda
udvarában
levő
betonhomokozó keretekre
fa ülőrész kialakítása
6 db 5x4 méteres betonhomokozó
betonkeretének a tetején minden
oldalon
vízszintes
ülőrész
kialakítása akácfából, a betonhoz
rögzítve, és a kivitelezés során
keletkező hulladék elszállítása.
(Mindösszesen
feltüntetése)

ajánlati

-

765.000,- Ft

-

-

-

-

5.040.061,- Ft

-

ár

4.
rész:
világításkorszerűsítéssel
kapcsolatos
villamos
munkák elvégzése
(6.sz.
melléklet_Költségvetés_villamos
munkák „Mindösszesen nettó
ajánlati ár (Villamos munkák)”
sorában
szereplő
összeg
megadása)

A
kivitelezési
munka
időtartama az adott rész
esetében
1.sz. melléklet Felolvasólap/
Ajánlati adatlap 5. pontja)

2. rész:
2020.07.20 –

4. rész:
3. rész: 8 nap

2020.07.31.

2020.07.01 2020.08.15.

nem adta meg

1.rész:
Az ajánlat
ideje az
esetében

érvényességi
adott rész

1.sz. melléklet Felolvasólap /
Ajánlati adatlap 7. pontja)

15 nap – nem
megfelelő,

3. rész: Az

2. rész: 60 nap

ajánlattételi
határidő lejártától
számított 60 nap

4. rész: 60 nap

az ajánlattételi felhívás
14. pontja szerint az
ajánlati kötöttség

minimális időtartama:
az ajánlattételi
határidő lejártától
számított 60 nap kell
legyen

Ajánlattevő az ajánlata részeként benyújtott 1. sz. mellékletben (Felolvasólap/Ajánlati adatlap) csak ahhoz a
részhez rögzített ajánlati árat, amelyik rész vonatkozásában benyújtásra került az ajánlat.

Az ajánlattételi felhívás alapján a beérkezett ajánlatok minden egyes rész tekintetében a
legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás bírálati szempont alapján kerültek értékelésre,
illetve az ajánlattételi felhívásban előírt, benyújtott ajánlati dokumentumok vizsgálata is
megtörtént, mely alapján megállapítható, hogy:
- az 1. rész (Vállalkozási szerződés a Wunderland Óvodában nyílászáró cserével
kapcsolatos kivitelezési munkák elvégzésére) esetében az egyetlen ajánlatot a JOLA
ABUNDANTIA Kft. (5700 Gyula, Dózsa Gy. u. 11/B.) nyújtotta be, ajánlata azonban
nem felel meg az ajánlattételi felhívásban előírt követelményeknek, feltételeknek,
mivel nem küldte be a kiegészítő tájékoztatás kérésben, illetve a hiánypótlási
felhívásban kért dokumentumokat, információkat, így ajánlata nem nyilvánítható
érvényessé;
- a 2. rész (Vállalkozási szerződés a Wunderland Óvoda tornatermének és az újonnan
kialakítandó gazdasági iroda melegburkolat kivitelezési munkáinak elvégzésére)
esetében az ajánlattételi felhívásban előírt követelményeknek, feltételeknek az
egyetlen érvényes ajánlatot benyújtó Padló-Generál Bt. (7100 Szekszárd, Rákóczi u.
18.) megfelelt, ő hirdethető ki nyertes ajánlattevőként;
- a 3. rész (Vállalkozási szerződés a Wunderland Óvoda udvarában levő
betonhomokozó keretekre fa ülőrész kialakítására) esetében az ajánlattételi
felhívásban előírt követelményeknek, feltételeknek az egyetlen érvényes ajánlatot
benyújtó Inczédy és Társa Kft. (7100 Szekszárd Jácint u. 3.) megfelelt, ő hirdethető ki
nyertes ajánlattevőként;
- a 4. rész (Vállalkozási szerződés a Wunderland Óvodában világításkorszerűsítéssel
kapcsolatos villamos munkák elvégzésére) esetében az ajánlattételi felhívásban előírt
követelményeknek, feltételeknek az egyetlen érvényes ajánlatot benyújtó Magyari
László ev. (7181 Tevel, Vásártár u. 195.), megfelelt, ő hirdethető ki nyertes
ajánlattevőként;
A bontási jegyzőkönyv, az ajánlatok (a 4. részre adott érvénytelen ajánlat a kiküldött
kiegészítő tájékoztatás kérés, illetve hiánypótlási felhívást kérés dokumentumaival), és a
pályázatok vonatkozásában a három aláírandó szerződéstervezet és az újonnan kiírandó
beszerzési eljárás fontosabb dokumentumai (ajánlattételi felhívás, Felolvasólap/Ajánlati
adatlap, Ajánlattevők által beárazandó nyílászárócsere költségvetés) az előterjesztés
mellékletét képezik.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat
elfogadására.
Szekszárd, 2020. június 23.
Häfner Adél
képviselő-testületi tag

Határozati javaslat
A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2020. (VI.29.) határozata
a „1./ Vállalkozási szerződés a Wunderland Óvodában nyílászáró cserével kapcsolatos kivitelezési
munkák elvégzésére, valamint a 2./ Vállalkozási szerződés a Wunderland Óvoda tornatermének és
az újonnan kialakítandó gazdasági iroda melegburkolat kivitelezési munkáinak elvégzésére, továbbá
a 3./ Vállalkozási szerződés a Wunderland Óvoda udvarában levő betonhomokozó keretekre fa
ülőrész kialakítására, valamint a 4./ Vállalkozási szerződés a Wunderland Óvodában
világításkorszerűsítéssel kapcsolatos villamos munkák elvégzésére” tárgyú négy részben, részajánlattételi lehetőség biztosításával kiírt közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati
eljárás eredményének megállapításáról
A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete
1. dönt arról, hogy a „1./ Vállalkozási szerződés a Wunderland Óvodában nyílászáró cserével
kapcsolatos kivitelezési munkák elvégzésére, valamint a 2./ Vállalkozási szerződés a
Wunderland Óvoda tornatermének és az újonnan kialakítandó gazdasági iroda melegburkolat
kivitelezési munkáinak elvégzésére, továbbá a 3./ Vállalkozási szerződés a Wunderland Óvoda
udvarában levő betonhomokozó keretekre fa ülőrész kialakítására, valamint a 4./ Vállalkozási
szerződés a Wunderland Óvodában világításkorszerűsítéssel kapcsolatos villamos munkák
elvégzésére” tárgyú négy részben kiírt közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati
eljárás 2. része (Vállalkozási szerződés a Wunderland Óvoda tornatermének és az újonnan
kialakítandó gazdasági iroda melegburkolat kivitelezési munkáinak elvégzésére)
vonatkozásában a legkedvezőbb ajánlatot tevő Padló-Generál Bt-vel (7100 Szekszárd,
Rákóczi u. 18.) köt szerződést az előterjesztés melléklete szerinti szerződés tervezetnek
megfelelő tartalommal;
Határidő: 2020. június …..
Felelős: Farkas Pál Györgyné elnök
2. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy tájékoztassa az ajánlattevőket az eljárás eredményéről;
Határidő: 2020. június …...
Felelős: Dr. Molnár Kata jegyző
3. felhívja az Elnököt az eljárás 2. része vonatkozásában az 1. pont szerinti ajánlattevővel kötendő
szerződés aláírására;
Határidő: 2020. …………….
Felelős Farkas Pál Györgyné elnök

Határozati javaslat
A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének

…/2020. (VI.29.) határozata
a „1./ Vállalkozási szerződés a Wunderland Óvodában nyílászáró cserével kapcsolatos kivitelezési
munkák elvégzésére, valamint a 2./ Vállalkozási szerződés a Wunderland Óvoda tornatermének és
az újonnan kialakítandó gazdasági iroda melegburkolat kivitelezési munkáinak elvégzésére, továbbá
a 3./ Vállalkozási szerződés a Wunderland Óvoda udvarában levő betonhomokozó keretekre fa
ülőrész kialakítására, valamint a 4./ Vállalkozási szerződés a Wunderland Óvodában
világításkorszerűsítéssel kapcsolatos villamos munkák elvégzésére” tárgyú négy részben, részajánlattételi lehetőség biztosításával kiírt közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati
eljárás eredményének megállapításáról
A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete
1. dönt arról, hogy a „1./ Vállalkozási szerződés a Wunderland Óvodában nyílászáró cserével
kapcsolatos kivitelezési munkák elvégzésére, valamint a 2./ Vállalkozási szerződés a
Wunderland Óvoda tornatermének és az újonnan kialakítandó gazdasági iroda melegburkolat
kivitelezési munkáinak elvégzésére, továbbá a 3./ Vállalkozási szerződés a Wunderland Óvoda
udvarában levő betonhomokozó keretekre fa ülőrész kialakítására, valamint a 4./ Vállalkozási
szerződés a Wunderland Óvodában világításkorszerűsítéssel kapcsolatos villamos munkák
elvégzésére” tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás 3. része
(Vállalkozási szerződés a Wunderland Óvoda udvarában levő betonhomokozó keretekre fa
ülőrész kialakítására) vonatkozásában a legkedvezőbb ajánlatot tevő Inczédy és Társa KFTvel (7100 Szekszárd Jácint u. 3.) köt szerződést az előterjesztés melléklete szerinti szerződés
tervezetnek megfelelő tartalommal;
Határidő: 2020. június …..
Felelős: Farkas Pál Györgyné elnök
2. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy tájékoztassa az ajánlattevőket az eljárás eredményéről;
Határidő: 2020. június …..
Felelős: Dr. Molnár Kata jegyző
3. felhívja az Elnököt az eljárás 3. része vonatkozásában az 1. pont szerinti ajánlattevővel kötendő
szerződés aláírására;
Határidő: 2020. …………………………..
Felelős Farkas Pál Györgyné elnök

Határozati javaslat
A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének

…/2020. (VI.29.) határozata
a „1./ Vállalkozási szerződés a Wunderland Óvodában nyílászáró cserével kapcsolatos kivitelezési
munkák elvégzésére, valamint a 2./ Vállalkozási szerződés a Wunderland Óvoda tornatermének és
az újonnan kialakítandó gazdasági iroda melegburkolat kivitelezési munkáinak elvégzésére, továbbá
a 3./ Vállalkozási szerződés a Wunderland Óvoda udvarában levő betonhomokozó keretekre fa
ülőrész kialakítására, valamint a 4./ Vállalkozási szerződés a Wunderland Óvodában
világításkorszerűsítéssel kapcsolatos villamos munkák elvégzésére” tárgyú négy részben, részajánlattételi lehetőség biztosításával kiírt közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati
eljárás eredményének megállapításáról
A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete
1. dönt arról, hogy a „1./ Vállalkozási szerződés a Wunderland Óvodában nyílászáró cserével
kapcsolatos kivitelezési munkák elvégzésére, valamint a 2./ Vállalkozási szerződés a
Wunderland Óvoda tornatermének és az újonnan kialakítandó gazdasági iroda melegburkolat
kivitelezési munkáinak elvégzésére, továbbá a 3./ Vállalkozási szerződés a Wunderland Óvoda
udvarában levő betonhomokozó keretekre fa ülőrész kialakítására, valamint a 4./ Vállalkozási
szerződés a Wunderland Óvodában világításkorszerűsítéssel kapcsolatos villamos munkák
elvégzésére” tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás 4. része
(Vállalkozási szerződés a Wunderland Óvodában világításkorszerűsítéssel kapcsolatos
villamos munkák elvégzésére) vonatkozásában a legkedvezőbb ajánlatot tevő Magyari
László egyéni vállalkozóval (7181 Tevel, Vásártár u. 195.) köt szerződést az előterjesztés
melléklete szerinti szerződés tervezetnek megfelelő tartalommal;
Határidő: 2020. június ……….
Felelős: Farkas Pál Györgyné elnök
2. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy tájékoztassa az ajánlattevőket az eljárás eredményéről;
Határidő: 2020. június ……..
Felelős: Dr. Molnár Kata jegyző
3. felhívja az Elnököt az eljárás 4. része vonatkozásában az 1. pont szerinti ajánlattevővel kötendő
szerződés aláírására;
Határidő: 2020. ……………………………..
Felelős Farkas Pál Györgyné elnök

Határozati javaslat
A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének

…/2020. (VI.29.) határozata
a „1./ Vállalkozási szerződés a Wunderland Óvodában nyílászáró cserével kapcsolatos kivitelezési
munkák elvégzésére, valamint a 2./ Vállalkozási szerződés a Wunderland Óvoda tornatermének és
az újonnan kialakítandó gazdasági iroda melegburkolat kivitelezési munkáinak elvégzésére, továbbá
a 3./ Vállalkozási szerződés a Wunderland Óvoda udvarában levő betonhomokozó keretekre fa
ülőrész kialakítására, valamint a 4./ Vállalkozási szerződés a Wunderland Óvodában
világításkorszerűsítéssel kapcsolatos villamos munkák elvégzésére” tárgyú négy részben, részajánlattételi lehetőség biztosításával kiírt közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati
eljárás eredményének megállapításáról
A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete
1. dönt arról, hogy a „1./ Vállalkozási szerződés a Wunderland Óvodában nyílászáró cserével
kapcsolatos kivitelezési munkák elvégzésére, valamint a 2./ Vállalkozási szerződés a
Wunderland Óvoda tornatermének és az újonnan kialakítandó gazdasági iroda melegburkolat
kivitelezési munkáinak elvégzésére, továbbá a 3./ Vállalkozási szerződés a Wunderland Óvoda
udvarában levő betonhomokozó keretekre fa ülőrész kialakítására, valamint a 4./ Vállalkozási
szerződés a Wunderland Óvodában világításkorszerűsítéssel kapcsolatos villamos munkák
elvégzésére” tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás 1. része
(Vállalkozási szerződés a Wunderland Óvodában nyílászáró cserével kapcsolatos kivitelezési
munkák elvégzésére) vonatkozásában az egyetlen ajánlatot benyújtó JOLA ABUNDANTIA
Kft. (5700 Gyula, Dózsa Gy. u. 11/B.) ajánlata nem felel meg az ajánlattételi felhívásban előírt
feltételeknek így ajánlata érvénytelen;
Határidő: 2020. június ……..
Felelős: Farkas Pál Györgyné elnök
2. dönt az eljárás 1. részének (Vállalkozási szerződés a Wunderland Óvodában nyílászáró
cserével kapcsolatos kivitelezési munkák elvégzésére) eredménytelenné nyilvánításáról,
tekintettel arra, hogy nem került benyújtásra érvényes ajánlat;
Határidő: 2020. június ………….
Felelős: Farkas Pál Györgyné elnök

3. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy tájékoztassa az ajánlattevőket az eljárás eredményéről;
Határidő: 2020. június ………..
Felelős: Dr. Molnár Kata jegyző

Határozati javaslat
A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének

…/2020. (VI.29.) határozata
a „1./ Vállalkozási szerződés a Wunderland Óvodában nyílászáró cserével kapcsolatos kivitelezési
munkák elvégzésére, valamint a 2./ Vállalkozási szerződés a Wunderland Óvoda tornatermének és
az újonnan kialakítandó gazdasági iroda melegburkolat kivitelezési munkáinak elvégzésére, továbbá
a 3./ Vállalkozási szerződés a Wunderland Óvoda udvarában levő betonhomokozó keretekre fa
ülőrész kialakítására, valamint a 4./ Vállalkozási szerződés a Wunderland Óvodában
világításkorszerűsítéssel kapcsolatos villamos munkák elvégzésére” tárgyú négy részben, részajánlattételi lehetőség biztosításával kiírt közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati
eljárás eredményének megállapításáról
A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete
1. dönt arról, hogy a „1./ Vállalkozási szerződés a Wunderland Óvodában nyílászáró cserével
kapcsolatos kivitelezési munkák elvégzésére, valamint a 2./ Vállalkozási szerződés a
Wunderland Óvoda tornatermének és az újonnan kialakítandó gazdasági iroda melegburkolat
kivitelezési munkáinak elvégzésére, továbbá a 3./ Vállalkozási szerződés a Wunderland Óvoda
udvarában levő betonhomokozó keretekre fa ülőrész kialakítására, valamint a 4./ Vállalkozási
szerződés a Wunderland Óvodában világításkorszerűsítéssel kapcsolatos villamos munkák
elvégzésére” tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás 1. része
(Vállalkozási szerződés a Wunderland Óvodában nyílászáró cserével kapcsolatos kivitelezési
munkák elvégzésére) vonatkozásában változatlan feltételekkel és műszaki tartalommal új
eljárás kerüljön megindításra 2020. július …… - határidővel;
Határidő: 2020. június ……..
Felelős: Farkas Pál Györgyné elnök

2. az 1. pont szerinti beszerzési eljárásban meghívásra kerülő gazdasági szereplők körét az
alábbiak szerint határozza meg:
a. JOLA ABUNDANITA Kft. (7100 Szekszárd, Csatári utca 47.) szekszard@jola.hu
b. ……………………………………………………………………………………………………………………..
c. …………………………………………………………………………………………………………………….
Határidő: 2020. június ………..
Felelős: Farkas Pál Györgyné elnök

3. felhívja a Polgármesteri Hivatalt az eljárás elindításával kapcsolatos eljárási cselekmények
megtételére;
Határidő: 2020. ………………………………….
Felelős Dr. Molnár Kata jegyző

4. felhívja az Elnököt, hogy az 1. pont szerinti beszerzési eljárás eredményét terjessze a
döntéshozó elé;
Határidő: 2020. július ………….
Felelős Farkas Pál Györgyné elnök

„Vállalkozási szerződés a Wunderland Óvodában nyílászáró cserével kapcsolatos kivitelezési munkák elvégzésére”

ÁRAJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
1.

Az ajánlatkérő neve, címe, távirati címe, telefon-, és telefaxszámai:

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat
Cím:

7100 Szekszárd, Rákóczi u. 69-71.

Képviseli:

Telefon:

+36-74/504-100

E-mail:

Telefax:

+36-74/510-251

Internet cím (URL):

2.

Farkas Pálné elnök
beszerzes@szekszard.hu
www.szekszard.hu

A választott eljárás

Ajánlatkérő jelen közbeszerzési értékhatár alatti beszerzését meghívásos pályázati rendszer
keretében árajánlattételi felhívás ajánlattevők részére történő egyidejű megküldésével bonyolítja.

2.1.

A szerződés meghatározása, amire ajánlatot kérnek

Vállalkozási szerződés a Wunderland Óvodában nyílászáró cserével kapcsolatos kivitelezési
munkák elvégzésére.
A beruházás helyszínéül szolgáló Szekszárd, 4534/3 hrsz számon az ingatlan-nyilvántartásba
felvett, természetben a 7100 Szekszárd Wesselényi u. 19. címen található ingatlan a Szekszárd
Megyei Jogú Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában áll, az épületben a Wunderland
Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája működik.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Tulajdonos (a továbbiakban: Tulajdonos) fenti
ingatlan vonatkozásában, a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat által „A Wunderland
Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája felújítási, állagmegóvási
munkálatainak és a nevelési feladatok ellátását segítő tárgyi eszközök beszerzésének
támogatása” címmel benyújtott sikeres és eredményes pályázat megvalósításához Tulajdonosként
hozzájárul.

3.

A beszerzés tárgya és mennyisége, ellátandó feladatok:

A Wunderland Kindergarten a Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája (a továbbiakban:
Wunderland Óvoda) 2020. évben is a korábbi évekhez hasonlóan az óvoda működési feltételeinek
javítása érdekében beruházási, fejlesztési feladatokat kíván megvalósítani, melynek érdekében a
Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat, mint fenntartó, támogatási igénylést nyújtott be a
Miniszterelnökség kezelő szerveként eljáró Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-hez a 2.1. pontban
szereplő címmel, amely pályázat elfogadásra került.
Ez alapján a Wunderland Óvoda Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi
LXXI. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1
Célelőirányzatok alcím, 31. Nemzetiségi célú költségvetési támogatások jogcímcsoport, 5. A hazai
nemzetiségi közösségek céljait szolgáló projektek támogatása előirányzat (jogcím) terhére vissza
nem térítendő támogatásban részesül a „Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német
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Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája felújítási, állagmegóvási munkálatainak és a nevelési
feladatok ellátását segítő tárgyi eszközök beszerzésének támogatása” támogatási cél
megvalósítása érdekében.
A Német Nemzetiségi Önkormányzat, mint fenntartó legfőbb célja és feladata a Wunderland
Óvodában folyó német nemzetiségi nevelés tárgyi-, és személyi feltételrendszerének biztosítása az
oda járó 250 gyermek számára.
Ajánlattevő feladata a Nyílászáró cserével kapcsolatos kivitelezési munkák elvégzésére az
alábbiak szerint:
Az újonnan kialakításra kerülő gazdasági irodában a nyílászárók cseréjét szükséges megoldani.
Tervezett felújítás és beruházás munkái:
A Wunderland Óvoda új gazdasági irodájában 1db beltéri ajtó cseréje, valamint az utcafronti falon
ablakok kialakítása a feladat:
- A jelenlegi beltéri ajtó és ajtótok kibontása, továbbá 1 db Cpl beltéri ajtó, tokkal, automata
küszöbbel Pz zárral fehér színben és 83 cm x 198 cm x 7 cm balos ajtó legyártása és
beszerelése.
- Az utcafronti falon az ablakok kialakítását olyan módon kell megvalósítani, hogy a jelenleg
használaton kívüli kültéri ajtó átalakításra kerüljön, az ajtók felső kazettáinak üvegezésével:
o 1 db ablak üvegezése 24 mm-es 2 rétegű hőszigetelt biztonsági üveggel, 904 mm x
1170 mm méretben,
o 1 db ablak üvegezése 24 mm-es 2 rétegű hőszigetelt biztonsági üveggel, 604mm x
1170 mm méretben.
Környezetvédelmi kritériumok:
A kivitelezésből adódó törmelék, hulladék elszállítása Ajánlattevő feladata, melynek költségét a
benyújtott ajánlat ár tartalmazza.
A kivitelezési munkák ütemezése:
2020. július 1. - 2020. augusztus 15. közötti időtartam, az óvodavezetővel és a Tulajdonossal
egyeztetve.
Ajánlattevőnek jelen ajánlattételi felhívás mellékleteként megküldött árazatlan, excel formátumú
költségvetést szükséges beáraznia (4. sz. melléklet_Költségvetés_Nyílászárócsere), és a
költségvetés „Mindösszesen nettó ajánlati ár (nyílászárócsere)” sorában szereplő összeget az
ajánlattételi felhívás 1. sz. mellékleteként csatolt Ajánlati adatlapon/felolvasólapon, a felolvasólap
3. pontjában szükséges megadnia.
Az ajánlati árnak minden költséget szükséges tartalmaznia (kivitelezési költség, anyagköltség,
hulladék, törmelék elszállítása, stb.).
Az ajánlatnak tartalmaznia kell a kivitelezési munka időtartamát, melyet az 1. sz. mellékletben
(Felolvasólap/Ajánlati adatlap) kérünk megadni.
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-

4.

A nyertes Ajánlattevőnek a kivitelezési munka ütemezésének vonatkozásában egyeztetnie
szükséges az óvodavezetővel és a Tulajdonossal.
A munkaterület átadásának időpontja a szerződés időtartamának első napja.
A munkaterület átadása és a műszaki átadás-átvételi eljárások Tulajdonos képviselője
részvételével történik.

A szerződés időtartama

Nyílászárócsere: 2020. július 1. - 2020. augusztus 15. közötti időtartam, az óvodavezetővel és a
Tulajdonossal egyeztetve.

5.

A teljesítés helye:

Wunderland Kindergarten a Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája
Székhely: 7100 Szekszárd, Wesselényi u. 19.
6.

Hiánypótlás lehetőségének biztosítása:

Ajánlatkérő az eljárásban a hiánypótlás lehetőségét biztosítja.
7.

Az ajánlatkérő pénzügyi ellenszolgáltatásainak feltételei

a) Ajánlatkérő a kivitelezés fedezetét a Miniszterelnökség kezelő szerveként eljáró Bethlen Gábor
Alapkezelő Zrt-től elnyert pályázati támogatásból biztosítja a Magyarország 2020. évi központi
költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30.
Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1 Célelőirányzatok alcím, 31. Nemzetiségi célú
költségvetési támogatások jogcímcsoport, 5. A hazai nemzetiségi közösségek céljait szolgáló
projektek támogatása előirányzat (jogcím) terhére.
b) Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos összes költség (az anyagköltséget is
beleértve) az ajánlattevőt terheli. Az eljárás eredményétől függetlenül az ajánlatkérő nem
tehető felelőssé az ajánlattétel költségeivel kapcsolatban.
c) Az ajánlati árnak teljes körűnek kell lenni, vagyis magában kell foglalnia minden Ajánlattevői
fizetési igényt (pl. feladatellátás költségét, feladatellátáshoz tartozó egyeztetés költségét, a
feladatellátás járulékos költségét, az anyag költséget, a kivitelezési feladatok munkadíját és a
kivitelezés során keletkező hulladák, törmelék elszállításának a díját).
d) Az ajánlatban szereplő kivitelezési díjnak rögzített, fix árnak kell lennie, vagyis az Ajánlattevők
semmilyen formában és semmilyen hivatkozással sem tehetnek változó árat tartalmazó
vállalkozói ajánlatot. Az ajánlatot a Magyarország hivatalos fizető pénznemében, Ft-ban kell
megadni, nettó + ÁFA megjelenítésben a jelen ajánlattételi felhívás mellékletét képező
Ajánlati adatlap/Felolvasólap szerinti bontásban (1. sz. melléklet).
e) Az Ajánlattevő által az ajánlatban megadott ár a szerződés teljesítése során kötött.
f) Az ellenérték kiegyenlítése magyar forintban (HUF), 15 napos fizetési határidővel, banki
átutalással történik az igazolt teljesítést követően kiállított, kiállított teljesítésigazolás alapján
benyújtott számla szerint.
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g) A szolgáltatás akkor tekinthető teljesítettnek, ha azt Ajánlatkérő képviselője elfogadja. A
számla benyújtására Ajánlatkérő képviselője jóváhagyását követően kiállított teljesítésigazolás
alapján van lehetőség.
h) A teljesítés során az ajánlattevő előleget nem kérhet, előleg igénybevételére nincs lehetőség
i) Késedelmes fizetés esetén a mindenkori magyar jogszabályokban kikötött késedelmi kamatok
érvényesek.
j) Amennyiben Ajánlattevő neki felróhatóan nem tudja tartani jelen Ajánlattételi felhívás 4.
pontjában meghatározott teljesítési határidőt, késedelmi kötbért tartozik fizetni, melynek
mértéke a késedelemmel érintett teljesítés nettó szerződéses értékének 0,5%-a késedelmes
naptári naponta. A késedelem a jelen Felhívás 4. pontja szerinti teljesítési határidő lejártának
napjától számítódik

8.

Az ajánlatok elbírálásának szempontja:

Legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.

9.

Ajánlattételi határidő:

10.

Az ajánlat benyújtásának címe:

2020. július …….., 10:00 óra

E-mail: beszerzes@szekszard.hu
11.

Az ajánlattétel nyelve:

12.

Az ajánlatok ismertetésének helye, ideje:

Magyar.

Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala I. emelet 106/4. sz. Aljegyzői iroda (7100
Szekszárd, Béla király tér 8.). Az ajánlattevő az ajánlatokat nyilvánosan ismerteti. A felolvasás
időpontja megegyezik az ajánlattételi határidő időpontjával.
13.

Az eljárásban lehet-e tárgyalni, vagy a benyújtott ajánlatokat tárgyalás nélkül bírálják el:

Jelen eljárásban a benyújtott ajánlatokat ajánlatkérő külön tárgyalás nélkül bírálja el, amellett,
hogy a tárgyalás jogát ajánlatkérő fenntartja.
14.

Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:

Az ajánlattételi határidő lejártától számított 60 nap.
15.

A szerződéskötés tervezett időpontja:

A szerződéskötésre legkorábban az eljárásról szóló összegezés / döntésről szóló határozat
megküldését követő munkanapon kerülhet sor.
16.

Egyéb információk/csatolandó dokumentumok:
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a) Kérdések feltevésére ajánlattételi határidőt megelőző 48 óráig van lehetőség az eljárással
kapcsolatban.
b) Az ajánlatokat 1 példányban, e-mailben (szkennelt formátumban), az ajánlattételi felhívás 10.
pontjában megadott címre kell benyújtani a cégjegyzésre jogosult kézjegyével ellátva az
ajánlattételi határidő lejártáig. Az e-mail tárgyában a következő megjelölést kell feltüntetni:
"AJÁNLAT – Wunderland Óvoda nyílászárócsere - ajánlattételi határidő: 2020. július …….
10.00 óra
c) Ajánlattevő ajánlatához csatolandó mellékletek:
Sorszám
Dokumentum megnevezése
1.
felolvasólap (1. sz. melléklet)
2.

ajánlattevői nyilatkozat (2. sz. melléklet)

3.

átláthatósági nyilatkozat (3. sz. melléklet)

Formátum
kitöltve és cégszerűen aláírva pdf
formátumban
kitöltve és cégszerűen aláírva pdf
formátumban
kitöltve és cégszerűen aláírva pdf
formátumban
(A nyilatkozat 1. és 2. pontjait kérjük
cégszerűen abban az esetben is aláírni,
amennyiben nem vonatkozik a cégre, de
ekkor kérjük a táblázatot áthúzni.)

4.

hatályos
cégkivonat,
illetve
egyéni tetszőleges, pl. pdf formátumban
vállalkozó esetében az Egyéni Vállalkozás
Nyilvántartási adatai
Ajánlattevő
által
beárazott xls formátumban és/vagy pdf
Költségvetés_nyílászáró csere (4. sz. formátumban, szignózva
melléklet)

5.

d) Levelező rendszerünk maximum 5 MB méretű fájlokat képes fogadni. Amennyiben Ajánlattevő
küldendő dokumentumai ezt meghaladják, kérjük, ajánlatukat nagyméretű fájlküldő
rendszeren (pl.: Mammutmail, Told a cuccot, stb.) keresztül küldjék meg.
e) Az ajánlatok elbírálása „Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata polgármesterének és
jegyzőjének 9/2018. (V.l8.) együttes utasítása a beszerzések lebonyolításának szabályzatáról”
együttes utasítása alapján történik.
f) További információ beszerezhető az alábbi elérhetőségeken:
beszerzes@szekszard.hu
g) Ajánlatkérő fenntartja a jogát a szerződés megkötésének megtagadására
h) Ajánlattevő megértette és tudomásul vette Ajánlatkérő előzetes tájékoztatását Szekszárd
Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az egyedi közzétételi listáról szóló 3/2020.
(II.3.) rendeletében foglaltakról, miszerint a jelen beszerzési/közbeszerzési eljárás tekintetében
az ajánlattételi felhívás, a felhívásra benyújtandó árajánlat, valamint az eredmény
megállapítására vonatkozó döntés az Ajánlattevő internetes honlapján közzétételre kerül.
i) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlat érvényességi idejét, melynek minimális időtartama
az ajánlattételi határidő lejártától számított 60 nap.

17.

Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja:

Melléklet:

2020. …………………………….
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1.
2.
3.
4.

Felolvasólap/ajánlati adatlap (1. sz. melléklet)
Ajánlattevői nyilatkozat (2. sz. melléklet)
Átláthatósági nyilatkozat (3. sz. melléklet)
Költségvetés_nyílászárócsere (4. sz. melléklet)
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1. sz. melléklet

AJÁNLATI ADATLAP
(Felolvasólap)

TÁRGY: Vállalkozási szerződés a Wunderland Óvodában nyílászáró cserével kapcsolatos kivitelezési munkák
elvégzésére.
1. Ajánlatkérő adatai:
Ajánlatkérő neve:
Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat
Székhelye:

7100 Szekszárd, Rákóczi u. 69-71.

Adószáma:

16846344-1-17

2. Ajánlattevő adatai
Ajánlattevő neve:

..........................................................................................................................................

Székhelye:

..........................................................................................................................................

Értesítési címek:
Kapcsolattartó neve:

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Tel/Fax száma:

..........................................................................................................................................

E-mail címe:

..........................................................................................................................................

Postai címe:

..........................................................................................................................................

3. A szerződés tárgyára vonatkozó ajánlat, az ajánlattevő által kért ellenszolgáltatás (Ft):
Megnevezés

Nettó ajánlati ár
(Ft)

ÁFA (27 %)
(Ft)

Bruttó ajánlati ár
(nettó aj. ár. +
ÁFA)
(Ft)

Az óvoda nyílászáró cserével kapcsolatos
kivitelezési munkái
(4. sz. melléklet - Költségvetés_nyílászárócsere
„Mindösszesen nettó ajánlati ár (Nyílászáró
csere)” sorában szereplő összeg megadása)

4. A szerződés időtartama: 2020. július 1. - 2020. augusztus 15. közötti időtartam, az óvodavezetővel és a
Tulajdonossal egyeztetve.
5.

A kivitelezési munka időtartama: ……………………………………………………………………..………………

6. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: Az ajánlattételi határidő lejártától számított 60 nap.
7. Az ajánlat érvényességi ideje (minimális időtartama az ajánlattételi határidő lejártától számított 60 nap):
……………………………………………………………………………………………………………………

........................................ 2020. ...................................
.................................................
Ajánlattevő cégszerű aláírása

Gazdasági iroda kialakítása - nyílászáró csere

Gazdasági
kialakítása,
ablakok,
átalakítása
Beltéri ajtó

Kültéri ajtó

iroda
ajtók,
beépítése,

4. sz. melléklet

Mennyiség

beltéri ajtó és ajtótok kibontása

db

1

0

83 cm x 198 cm x 7 cm balos beltéri
ajtó beépítés, automata küszöbbel Pz
zárral fehér színben

db

1

0

utcafronti falon kültéri ajtó
átalakítása, ablak kialakítása, ablak
üvegezése 24 mm-es 2 rétegű
hőszigetelt biztonsági üveggel, 904
mm x 1170 mm

db

1

0

ablak üvegezése 24 mm-es 2 rétegű
hőszigetelt biztonsági üveggel,
604mm x 1170 mm

db

1

0

db

1

0

Kivitelezés során keletkező törmelék, hulladék elszállítása

Mindösszesen nettó ajánlati ár (nyílászáró csere):

Nettó egységár
Ft/mennyiségi egység

Összes nettó ajánlati ár
(egységár x mennyiség)
Ft

Mennyiség
egység

Feladat

0

Vállalkozási szerződés a Wunderland Óvoda tornatermének és az újonnan kialakítandó gazdasági iroda
melegburkolat kivitelezési munkáinak elvégzésére

Ikt.szám: ………………………………
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
amely létrejött Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat által 2020. évben kiírt
közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás eredményeként, Szekszárdi Német
Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének …./20…. (….) határozata alapján
egyrészről:
SZEKSZÁRDI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Címe:
7100 Szekszárd, 7100 Szekszárd, Rákóczi u. 69-71.
Bankszámlaszám:
71800037-11162485
Adóigazgatási szám:
16846344-1-17
Képviseli:
Farkas Pál Györgyné elnök
mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő) között, másrészről
Név:
Székhely:
Cégjegyzékszám:
Adóigazgatási szám:
Bankszámlaszám:
Képviseli:
mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) – a továbbiakban együtt, mint Felek, Szerződő
felek – között alulírott napon és helyen az alábbiak szerint:
I.

Előzmények

Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szekszárdi Német Nemzetiségi
Önkormányzat, mint ajánlatkérő nevében a beszerzések lebonyolításáról szóló 9/2018.
(V.18.) szabályzat alapján közbeszerzési értékhatárt el nem érő meghívásos beszerzési
eljárást folytatott le a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat „A Wunderland
Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája felújítási,
állagmegóvási munkálatainak és a nevelési feladatok ellátását segítő tárgyi eszközök
beszerzésének támogatása” megnevezésű pályázatának keretében megvalósuló,
Vállalkozási szerződés a Wunderland Óvoda tornatermének és az újonnan kialakítandó
gazdasági iroda melegburkolat kivitelezési munkáinak elvégzésére tárgyban. Az
Önkormányzat a beszerzési eljárás nyertesének a legkedvezőbb árajánlatot tevő
…………………………………. (Vállalkozó neve) hirdette ki. Erre tekintettel Felek vállalkozási
szerződést kötnek az alábbiak szerint.
II.

A szerződés tárgya

II.1. Jelen szerződés alapján Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig jelen megállapodás
aláírásával elvállalja a Wunderland Óvodában a tornaterem és az újonnan kialakítandó
gazdasági iroda melegburkolásával, valamint a gazdasági iroda álmennyezetével
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kapcsolatos kivitelezési munkák elvégzését, mely a Szekszárdi Német Nemzetiségi
Önkormányzat által elnyert, „A Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német
Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája felújítási, állagmegóvási munkálatainak és a
nevelési feladatok ellátását segítő tárgyi eszközök beszerzésének támogatása” tárgyú
pályázati forrásából kerül megvalósításra.
II.2. Vállalkozó feladatai az alábbiakban kerülnek részletezésre:
A Wunderland Óvodában a mozgást segítő terem infrastrukturális fejlesztésére, valamint
irodai beruházások megvalósítására irányuló részleges épület felújítási, kivitelezési
munkálatok elvégzése:
1. Tornaszoba sportpadlóval való lefedése.
2. Gazdasági iroda padló burkolása és álmennyezet kialakítása.
Tornaszoba sportpadlóval való lefedése:
Az óvoda egy 84 m2 (9,30 m x 9,03 m) sportpadlóval fedett, alacsony belmagasságú,
többcélú helyiséggel rendelkezik, amely egyben tornaszoba, aula és a továbbképzések
alkalmával oktatóteremként is működik. Ebben a teremben kapnak helyet a 11
gyermekcsoport mindennapi mozgásos foglalkozásai, de ugyanitt történik a
gyógytestnevelés foglalkozás, a mozgásfejlesztő foglalkozás, délutánonként pedig kosárlabda
és ovifoci foglalkozások vannak a teremben, illetve a zenés-táncos rendezvények is itt
kerülnek megrendezésre. A mindennapos mozgáshoz szükséges a megfelelő aljzatú
tornaterem biztosítása.
Elvégzendő feladat:
-

-

A meglévő padlóburkolatot PVC sportpadlóra szükséges cserélni.
A padló felbontása után aljzat kiegyenlítést kell végezni, a végleges felületi
egyenletességet önterülő aljazatkiegyenlítő habarccsal kell kialakítani.
A tornaterem aljzatát többcélú sportolásra alkalmas beltéri sportpályaburkolattal
szükséges ellátni (pl. Grabo Elite színes 60-as vagy azzal egyenértékű termék), mely
legalább 6 mm vastagságú és 0,45 mm benyomódású felülettel bír.
Legalább 5 cm-es műanyag szegély, ragasztással való felhelyezése szükséges.
A padló felületének védelme érdekében szükséges felület védő takaró biztosítása is
(pl. Porotect Sport felület takaró vagy azzal egyenértékű termék)

Gazdasági iroda padló burkolása és álmennyezet kialakítása:
A kb. 35-40m2 helyiség átalakítása gazdasági irodává, padló és mennyezet burkolása az
alábbiak szerint:
- Fokozott igénybevételű helyiség padlójának kialakítása, burkolása
padlókárpittal.
- A padló burkolása előtt aljazatkiegyenlítést kell elvégezni legalább 3-5 mm
vastagságban, önterülő aljzatkiegyenlítő habarccsal.
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-

-

Az iroda aljzatát PVC padlóval (pl. Grabo Standard PVC vagy azzal egyenértékű
termék felhasználásával) kell ellátni, mely tömör heterogén felépítésű,
legalább 2 mm vastagságú.
Legalább 5 cm-es műanyag szegély, ragasztással való felhelyezése szükséges.
A belső térben lévő álmennyezet szerkezete nem képes a felette lévő új
hőszigetelés megtartására, mivel nincs megfelelő állapotban, több helyen
beázott. Az iroda mennyezetére gipszkartonból álmennyezetet szükséges
készíteni.

Környezetvédelmi kritériumok:
A felszedett PVC padlót, a kivitelezés során keletkező törmeléket, hulladékot a Vállalkozónak
el kell szállítania.
A kivitelezési munkák helye:
Az ingatlan-nyilvántartásba Szekszárd, 4534/3 hrsz. számon felvett, természetben a 7100
Szekszárd Wesselényi u. 19. címen található ingatlan, mely a Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata (a továbbiakban: Tulajdonos) kizárólagos tulajdonában áll, az épületben a
Wunderland Kindergarten, a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája
működik.
A kivitelezési munkák ütemezése:
2020. július 20. – 2020. július 31. közötti időtartam, a nyári óvodai zárva tartás ideje alatt, az
óvodavezetővel és a Tulajdonossal egyeztetve.
Vállalkozó kijelenti, hogy tudomással bír arról, hogy a kivitelezési munkák helyszínén jelen
szerződéssel teljesítésével egyidejűleg további kivitelezési tevékenységek végrehajtása is
folyamatban van, melyre tekintettel Felek megállapodnak, hogy ezen kivitelezési
tevékenységek összességének határidőre történő megvalósítása érdekében a munkák
ütemezése és egymásra gyakorolt hatása érdekében egymással, valamint a Tulajdonos és a
Megrendelő képviselőjével folyamatosan egyeztetnek.
II.3. A megállapodás tárgya valamennyi olyan tevékenységet magában foglal, amely a jelen
megállapodásban meghatározott eredmény megvalósításához szükséges.
III.

A szerződés időtartama és teljesítése

III.1. Felek jelen szerződést a hatályba lépés napjától számított határozott időre kötik. Jelen
szerződés a felek által történő aláírás napján lép hatályba, és a szerződésben foglalt
feladatok teljesítésével szűnik meg.
III.2. A teljesítés határideje:
a)
b)

Munkaterület átadásának időpontja: 2020. július 20.
Végső teljesítési határidő: 2020. július 31.
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III.3. Műszaki átadás-átvétel:
III.3.1. A jelen szerződés III.2. pontjában meghatározott teljesítési határidő figyelembe
vételével a kivitelezés befejezésekor Vállalkozó a munka készre jelentésével az
óvodavezető és a Tulajdonos képviselőjénél átadás-átvételi eljárást kezdeményez. A
készre jelentés kézhezvételét követő 3 napon belül az óvodavezetővel és a
Tulajdonossal egyeztetett időpontban a műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatásra
kerül. A műszaki átadás-átvétel után, szerződés szerinti teljesítés esetén és az átadásátvételi eljárásban érintettek hozzájáruló nyilatkozata alapján Megrendelő teljesítés
igazolási jegyzőkönyv aláírásával igazolja a szerződésben foglaltaknak megfelelő
teljesítést. Amennyiben a teljesítés nem felel meg teljesen a szerződésben
foglaltaknak, Megrendelő megfelelő határidő kitűzésével felhívja a Vállalkozót a
hiányok pótlására, a hibák javítására.
III.3.2. A végszámla csak hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárás esetén, illetve
a kijavítási, illetve hiánypótlási igazolás kiadását követően nyújtható be.
III.3.3. A műszaki átadás-átvételi eljáráson felmerült és jegyzőkönyvbe vett hibák,
hiányosságok kijavítását és az óvodavezető, illetve a Tulajdonos képviselője általi
hiánytalan átvételét követően a Vállalkozó átadja a Megrendelőnek az építési
munkaterületet, továbbá az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009.
(IX.15.) Korm. rendelet 33. § (1) és (3) bekezdésében foglalt dokumentumokat. A
Kormány rendeletben meghatározott dokumentumok a szerződés olyan fontos
részei, amelyek bármelyikének hiánya a műszaki átadás meghiúsulását vonja maga
után.
III.3.4. A műszaki átadás-átvétel nem hiúsulhat meg a létesítmény olyan jelentéktelen hibái,
hiányosságai miatt, amelyek az üzemszerű használatot nem akadályozzák.
III.4. Vállalkozó előteljesítésre jogosult, amelynek időpontjáról a Megrendelőt legalább 8
nappal előbb igazolhatóan értesíteni kell.

IV.

Vállalkozó jogai és kötelezettségei

IV.1. Vállalkozó köteles a feladatát megfelelő szakértelemmel és körültekintéssel ellátni,
összhangban a jogszabályokkal, a gyakorlatban általánosan elfogadott módszerekkel,
eljárásokkal, és az általánosan elismert szokásokkal, normákkal.
IV.2. Vállalkozó köteles a kivitelezési munkát az ajánlati költségvetése alapján, teljes körűen,
műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, a vonatkozó előírásoknak, valamint
műszaki szabványoknak megfelelően elkészíteni. Vállalkozó a kivitelezés
szerződésszerű megvalósítására vállalt kötelezettsége mellett kifejezetten
kötelezettséget vállal arra, hogy jótállási, garanciális, illetve szavatossági
kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.
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IV.3. Vállalkozó a Megrendelő utasítása szerint köteles eljárni. Az utasítási jog nem terjed ki a
tevékenység megszervezésére, illetőleg nem teheti a teljesítést terhesebbé.
IV.4. Ha a Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, erre a Vállalkozó köteles
őt figyelmeztetni. Ha azonban a Megrendelő a figyelmeztetés ellenére utasítását
fenntartja, a Vállalkozó a szerződéstől elállhat, vagy a feladatot a Megrendelő
utasításai szerint, a Megrendelő kockázatára elláthatja.
IV.5. Ha a Megrendelő olyan utasítást ad, amelynek végrehajtása jogszabály vagy hatósági
határozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné mások személyét vagy
vagyonát, a Vállalkozó köteles a teljesítést megtagadni.
IV.6. Amennyiben a Vállalkozónak a jelen szerződésben és mellékletében nem szereplő, de a
teljesítéshez szükséges egyéb információra van szüksége, köteles az információ
igényéről a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni.
IV.7. A vállalkozó köteles elvégezni a vállalkozási szerződés tartalmát képező, de a vállalkozói
díj meghatározásánál figyelembe nem vett munkát és az olyan munkát is, amely nélkül
a mű rendeltetésszerű használatra alkalmas megvalósítása nem történhet meg
(többletmunka). A vállalkozó köteles elvégezni továbbá az utólag megrendelt, előre
nem látható, különösen tervmódosítás miatt szükségessé váló munkát is, ha annak
elvégzése nem teszi feladatát aránytalanul terhesebbé (pótmunka).
Amennyiben a munkálatok során többlet- vagy pótmunkák végzésének szükségessége
merül fel, erről a Vállalkozó köteles a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni.
IV.8. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó a jelen szerződésből eredő
kötelezettségeit át nem ruházhatja, viszont közreműködő (alvállalkozó)
igénybevételére jogosult. Vállalkozó az általa jogosan igénybe vett közreműködőért
(alvállalkozóért) úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna. A Vállalkozó
felelősséggel tartozik az általa és közreműködője (alvállalkozója) által okozott kárért,
beleértve a harmadik személynek okozott károkat is.
IV.9. Vállalkozó köteles az építőipari kivitelezés során keletkező hulladékok – engedéllyel
rendelkező kezelőhöz történő – elszállításáról vagy elszállíttatásáról gondoskodni.
IV.10. Vállalkozó köteles a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni minden olyan
körülményről, amely a vállalkozás eredményességét, vagy kellő időre való elvégzését
veszélyezteti vagy gátolja. Az értesítés elmaradása vagy késedelmes közlése esetén
annak következményeit a Vállalkozó viseli.
IV.11. A Vállalkozó érdekkörében felmerülő bármely akadály esetén is köteles a
tevékenységet elvégezni vagy elvégeztetni. Amennyiben a munkát kényszerűségből
mással végezteti el, úgy a jelen szerződésben meghatározott vállalkozói díjon felüli
esetleges költségeket a Vállalkozónak kell fedeznie.
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V.

Megrendelő jogai és kötelezettségei

V.1. Megrendelő vállalja, hogy a II. pontban meghatározott tevékenység végzése
ellenértékeként a jelen szerződésben foglaltak szerint a VI. pontban meghatározott
vállalkozói díjat fizeti meg Vállalkozó részére.
V.2. A Megrendelő vállalja, hogy a Vállalkozó által indokoltan kért, a szerződésszerű
teljesítéshez szükséges minden információt késedelem nélkül a Vállalkozó
rendelkezésére bocsátja, a munkavégzés feltételeit biztosítja.
V.3. Megrendelő a Vállalkozó tevékenységét és a felhasználásra kerülő anyagokat bármikor
jogosult ellenőrizni. Nem mentesül a Vállalkozó a szerződésszegés jogkövetkezményei
alól amiatt, ha a Megrendelő az ellenőrzést elmulasztotta vagy nem megfelelően
végezte el.

VI.

Vállalkozói díj, fizetési feltételek

VI.1. Vállalkozó jelen megállapodásban meghatározott szolgáltatás nyújtásáért vállalkozói
díjra jogosult az alábbiak szerint:
Nettó
Wunderland Óvodában
a mozgást segítő terem
infrastrukturális
fejlesztésére, valamint
irodai
beruházások
megvalósítására
irányuló
részleges
épület
felújítási,
kivitelezési munkálatok

,- Ft

Áfa (27%)

Bruttó

,- Ft

,- Ft

Vállalkozói díj mindösszesen bruttó: ,- Ft
azaz: ………………………………………..forint
VI.2. A vállalkozói díj minden járulékos költséget tartalmaz. Felek az ÁFA összegét a
mindenkor hatályos ÁFA-törvény rendelkezései szerint számolják el.
VI.3. A vállalkozói díjat a Vállalkozó a feladat teljes ismeretében határozta meg. Vállalkozó
kijelenti, hogy vállalása a meghatározott feladatokra teljes körű, minden olyan munkát,
közvetett és közvetlen költséget tartalmaz, amely a tárgyban szereplő feladatok
komplett megvalósításához szükséges (függetlenül attól, hogy az jelen szerződésben,
illetve mellékleteiben esetleg nem, vagy rövidítetten szerepel, illetve nincs részletezve).
Vállalkozó a fenti szerződéses áron felül – a Megrendelő által megrendelt pótmunka
kivételével – semmilyen címen többletköltséget, díjat nem érvényesíthet Megrendelő
felé.
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VI.4. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a többletmunka utólag csak akkor
számolható el, ha a Vállalkozó és a Megbízó a többletmunka szükségességéről történt
egyeztetést követően, az elvégzés jogosságára tekintettel erről megállapodnak.
VI.5. Megrendelő a kivitelezés fedezetét a Miniszterelnökség kezelő szerveként eljáró
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-től elnyert pályázati támogatásból biztosítja a
Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1.
melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1
Célelőirányzatok alcím, 31. Nemzetiségi célú költségvetési támogatások jogcímcsoport,
5. A hazai nemzetiségi közösségek céljait szolgáló projektek támogatása előirányzat
(jogcím) terhére.
VI.6. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó a II. pontban meghatározott
feladat(o)k teljesítését követően egy végszámla benyújtására jogosult.
VI.7. A feladat akkor tekinthető teljesítettnek, ha azt Megrendelő teljesítésigazolásra
jogosult képviselője elfogadja. Számla benyújtására Megrendelő jóváhagyását követően
kiállított teljesítésigazolás alapján van lehetőség. Megrendelőnek lehetősége van arra,
hogy amennyiben a szolgáltatás nem felel meg minden követelménynek, részleges
teljesítésigazolást állítson ki.
VI.8. A teljesítés igazolására a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke jogosult.
VI.9. Vállalkozó a számlát egy példányban nyújtja be. A számlán szerepeltetni szükséges a
tevékenység leírását és annak TEÁOR számát, valamint fizetési határidőként 15 napot. A
benyújtott számla elválaszthatatlan részét képezi a teljesítésigazolás eredeti példánya.
VI.10. A leigazolt számla ellenértéke a kézhezvételtől számított 15 napon belül átutalással
kerül kiegyenlítésre a Vállalkozó ………………………………………. számú számlájára.
Késedelmes fizetés esetén Vállalkozó jogosult a mindenkori magyar jogszabályokban
kikötött késedelmi kamatokat érvényesíteni Megrendelővel szemben. A számlák
tartalmi hiányosságaiból adódó késedelmes fizetéssel együtt járó többletköltségek
Vállalkozót terhelik.

VII. Kapcsolattartás, kézbesítés

VII.1. Felek a szerződés teljesítése során a teljesítés érdekében kijelölt képviselőik útján,
messzemenően együttműködnek, a szerződés megvalósítása tárgyában konzultálnak.
Felek az együttműködésre jogosított képviselőiket a következők szerint jelölik ki:
Megrendelő részéről:
Név:
Häfner Adél óvodavezető
Tel.:
74 /510-984
E-mail: wunderland.ovi7100@gmail.com
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Tulajdonos részéről:
Név:
Babits Erika beruházási ügyintéző
Tel.:
06-20/2982500
E-mail:
babits.erika@szekszard.hu

Vállalkozó részéről:
Név:
Tel.:
E-mail:
VII.2. Felek a kapcsolattartók személyében történő változást haladéktalanul kötelesek
írásban közölni egymással. A kapcsolattartók személyében bekövetkező változás nem
eredményezi a szerződés módosítását.
VII.3. Felek a cégjegyzékben nyilvántartott adataiban, így különösen a székhelyében,
képviselőiben, bankszámlaszámban bekövetkező változásról kötelesek a másik felet a
változás bekövetkezését (bejegyzését) követő 10 (tíz) napon belül értesíteni. Felek
cégjegyzékben nyilvántartott adataiban történő változás nem eredményezi a szerződés
módosítását.
VII.4. Bármely, a Felek között a szerződés vagy jogszabály által előírt jognyilatkozatot írásban
kell megtenni. A jognyilatkozat azon a napon tekinthető közöltnek, amelyen személyes
kézbesítés esetén a másik Fél a jognyilatkozatot tartalmazó iratot átvette, postai
tértivevényes küldeményként való kézbesítés esetén a postai tértivevényen az átvétel
időpontjaként feltüntetett napon. A postán küldött iratot a kézbesítés megkísérlésének
napján kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta, továbbá ha a
postai kézbesítés a jelen szerződésben megjelölt vagy a másik Féllel a szerződéskötést
követően írásban közölt székhelyen vagy levelezési címen akadályba ütközött. Ha a
kézbesítés azért volt sikertelen, mert a címzett az iratot nem vette át - postai szolgáltató
útján történő kézbesítés esetén a másik Félhez „nem kereste” jelzéssel érkezett vissza az iratot a kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon
kézbesítettnek kell tekinteni. A szerződéssel összefüggésben kizárólag írásban tehető a
másik Féllel szemben hatályos jognyilatkozat. A szóban tett jognyilatkozatot a Felek
érvénytelennek tekintik.
VII.5. Felek a hagyományos postai levelezésen túl, a gyors információcsere érdekében a
szerződés teljesítésére vonatkozóan a kapcsolatot szóban és e-mailen keresztül is
tartják. A kapcsolattartás során az e-mailen megküldött értesítést akkor tekintik
közöltnek, ha azt a levelezőrendszer visszaigazolta. A Felek által szóban egyeztetett
megállapodást pedig elfogadottnak kell tekinteni, ha arról írásbeli emlékeztető készül, az
email-en megküldésre kerül az érintettek részére, és azt a Felek által kijelölt Szakmai
kapcsolattartók elfogadják.

8

Vállalkozási szerződés a Wunderland Óvoda tornatermének és az újonnan kialakítandó gazdasági iroda
melegburkolat kivitelezési munkáinak elvégzésére

VIII. Szavatosság, a szerződést biztosító mellékkötelezettségek
VIII.1. A Vállalkozó köteles a szerződésben meghatározott szolgáltatását a szerződésben
foglalt tartalmi követelményeknek, a vonatkozó szakmai szabályoknak, ezek hiányában a
kialakult szakmai követelményeknek és gyakorlatnak megfelelően, az előírások
betartásával szolgáltatni. Vállalkozó kellékszavatossággal tartozik azért, hogy az általa
nyújtott szolgáltatás minden tekintetben szakszerű. A szolgáltatásnak alkalmasnak kell
lenni arra, hogy azt a Megrendelő rendeltetésszerűen, a szerződésben kikötött, a
szerződéskötéskor, illetve a teljesítés folyamán megismert célnak megfelelően
felhasználhassa.
VIII.2. Amennyiben a Vállalkozó a jelen szerződés szerinti bármely kötelezettséget
határidőben nem teljesíti, Megrendelő kötbérre jogosult azzal, hogy Megrendelő a
kötbért meghaladó kárát is érvényesítheti.
VIII.3. Amennyiben Vállalkozó a II.2. pontban meghatározott teljesítési határidőnek nem tesz
eleget, a IV.1. pont szerinti nettó vállalkozói díj alapján számítva késedelmi kötbért
köteles fizetni a Megrendelőnek.
A késedelmi kötbér mértéke a késedelmes naptári napok után a nettó vállalkozói díj 0,5
%-a.
A késedelem a szerződés III.2. pontjában meghatározott végső teljesítési határidő
lejártának napjától számítandó. Határidőben teljesít a Vállalkozó, ha az átadás-átvétel a
szerződés szerinti teljesítési határidőn belül (III.2.) megkezdődik.
VIII.4. A vállalkozási szerződés Vállalkozói érdekkörben felmerült okból történő meghiúsulása
esetén Vállalkozó meghiúsulási kötbér fizetésére köteles. A meghiúsulási kötbér
mértéke a nettó vállalkozói díj 15 %-a. Amennyiben Vállalkozó ezen meghiúsulási
kötbér megfizetésére kötelessé válik, azt súlyos szerződésszegésnek minősül.
VIII.5. A kötbér lejárt követelésnek minősül, azt a Megrendelő az esedékes vállalkozói díjba
beszámíthatja.

IX. A szerződés megszűnése
IX.1. A szerződés megszűnik, ha
- a Felek a szerződésben foglalt feladataikat és kötelezettségeiket maradéktalanul
teljesítették;
- azt a Felek közös megegyezéssel megszüntetik vagy felbontják;
- a Megrendelő vagy a Vállalkozó a szerződést felmondja, vagy a szerződéstől eláll;
- a szerződést a bíróság megszünteti.
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IX.2. Megrendelő a szerződéstől a szerződés teljesítésének megkezdése előtt bármikor
elállhat, ezt követően a teljesítésig a szerződést felmondhatja. A megrendelő elállása
vagy felmondása esetén köteles a Vállalkozónak a díj arányos részét megfizetni és a
szerződés megszüntetésével okozott kárt megtéríteni azzal, hogy a kártalanítás a
vállalkozói díjat nem haladhatja meg.
IX.3. Megrendelő a jelen szerződést a Vállalkozóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal, azonnali
hatállyal felmondhatja, ha a Vállalkozó a jelen szerződésben meghatározott
kötelezettségeit
súlyosan
megszegte
(rendkívüli
felmondás).
Súlyos
szerződésszegésnek minősül különösen, ha a Vállalkozó jelen szerződés szerinti
bármely kötelezettségét nem szerződésszerűen, nem határidőre, vagy Megrendelő
felszólítására sem teljesíti – függetlenül attól, hogy Megrendelő érvényesíti-e
kötbérigényét vagy sem – és ezzel az építési beruházás megvalósítását veszélyezteti,
illetve a Megrendelőnek kárt okoz.
IX.4. A szerződés Megrendelő által történő felmondása esetén Vállalkozó a már teljesített
szolgáltatások szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult; Megrendelőt pedig
megilleti az addig teljesített feladat(ok) eredményterméke.
IX.5. A szerződés felmondása esetén a sérelmet szenvedett fél egyben követelheti a neki
okozott kár megtérítését, valamint a szerződés szerinti egyéb jogkövetkezményeket –
különös tekintettel a kötbérkövetelésekre – jogosult érvényesíteni.
IX.6. Felek rögzítik, hogy a szerződés bármely okból a teljesítést megelőzően történő
megszűnése esetén soron kívül egyeztetnek, és egymással szemben fennálló
követeléseik tekintetében beszámítással élnek.
IX.7. A szerződés felmondása, vagy bármely más okból való megszűnése esetén, a
megszűnéstől számított 15 napon belül a Felek kötelesek egymással elszámolni.

X. A szerződés módosítása
X.1. Jelen szerződést a Felek csak előzetes egyeztetés alapján kialakított közös
megállapodással, írásban módosíthatják.
X.2. A szerződésben szabályozottakat csak írásban (papír alapú dokumentum), a Felek
cégszerű aláírásával lehet módosítani. Szóban, ráutaló magatartással, vagy elektronikus
(nem papír alapú) formában írásban tett jognyilatkozat a szerződés módosítására nem
alkalmas.

XI. Záró rendelkezések
XI.1. Felek kijelentik, hogy mindketten elsősorban a jelen szerződés megfelelő teljesítésében
érdekeltek, ennek alapján megtesznek minden általában elvárható intézkedést, amely a
jogok jóhiszemű gyakorlásán alapszik, illetőleg tartózkodnak minden olyan
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magatartástól, vagy tevékenységtől, amely a jelen szerződés teljesítését gátolná, vagy
veszélyeztetné.
XI.2. Felek kötelesek egymást értesíteni, ha a szerződésben vállalt valamely kötelezettség
teljesítése előre láthatóan akadályba ütközik, kivéve, ha az akadályt a másik félnek
közlése nélkül is ismernie kellett. Az akadályközlési kötelezettség elmulasztásával
okozott kárért a mulasztó fél a szerződésszegésért való felelősség szabályai szerint felel.
XI.3. Vállalkozó kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1)
bekezdés 1. pontja értelmében átlátható szervezetnek minősül.
XI.4. Felek egyezően kijelentik, hogy jelen megállapodás elválaszthatatlan részét képezi az
ajánlattételi felhívás, a Vállalkozó árajánlata, és az árajánlathoz csatolt, Vállalkozó által
kitöltött és jóváhagyott átláthatósági nyilatkozat, valamint a Szekszárdi Német
Nemzetiségi Önkormányzat elnökének határozata.
XI.5.
•
•
•

•

Vállalkozó zöld iroda módszertan szerint működik, vállalja, hogy dokumentumokat
csak szükség esetén és csak a szükséges terjedelemben nyomtat.
Újrahasznosított papírt alkalmaz irodai papírfelhasználásában legalább 15%-ban. (az
újrahasznosított anyagtartalom ezekben a papírokban> 90%).
A papírtakarékosság érdekében a nyomtatók alapbeállítása a kétoldalas nyomtatás,
környezetbarát szerkesztési elveket alkalmaz (minimális margó, minimális fehér hely,
kisebb betűméret, természetesen az olvashatóság szem előtt tartásával),
elektronikusan kommunikál, amikor lehetséges. A használt lapokat szelektáltan gyűjti,
a tonereket, tintapatronokat újratölteti.
Az utazások csökkentése érdekében elsődlegesen elektronikus úton kommunikál.

XI.6. Felek a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban tudomásukra jutott üzleti és egyéb
titkot, a másik félre vonatkozó adatot a másik fél hozzájárulása nélkül nem jogosultak
felfedni, illetve azok megőrzésére kötelesek. A másik fél előzetes jóváhagyása nélkül
titkos információt egyik fél sem tehet közzé, illetve nem bocsáthat harmadik személy
rendelkezésére, kivéve, ha ezt hatályos jogszabály alapján bíróság vagy más hatóság
kötelező érvénnyel elrendeli.
XI.7. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a szerződés bármelyik rendelkezése
utóbb érvénytelennek, vagy teljesíthetetlennek minősül, a szerződés többi részét
érvényesnek tekintik, kivéve, ha Felek a szerződést az érvénytelen, vagy teljesíthetetlen
rész nélkül nem kötötték volna meg. Felek vállalják, hogy egymással kölcsönösen
együttműködve jóhiszeműen megkísérelnek az érvénytelen, vagy teljesíthetetlen rész
feltételeihez legközelebb álló, új feltételekben megállapodni.
XI.8. Megrendelő a Vállalkozó – jelen szerződésben szerepelő, illetve a Vállalkozó által
rendelkezésére bocsátott – személyes adatait a természetes személyeknek a személyes
adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról,
valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a
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Tanács 2016. április 27. napján elfogadott 2016/679. számú rendelet (a továbbiakban:
„GDPR”) 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja alapján a Felek között fennálló szerződés
teljesítése érdekében kezeli.
XI.9. Szerződő Felek az elérni kívánt cél érdekében kölcsönösen és folyamatosan
együttműködnek, a teljesítés bármilyen ok miatt történő veszélyeztetése esetén
egymást haladéktalanul értesíteni kötelesek oly módon, hogy ezáltal bármelyikük
érdekkörében felmerülő károkozástól egymást óvják.
XI.10. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy esetleges jogvitáikat elsődlegesen békés
úton, tárgyalások útján kívánják rendezni, és csupán akkor fordulnak bírósághoz, ha a
tárgyalásos rendezés nem vezetett eredményre. Felek a szerződésből eredő jogviták
elbírálására perértéktől függően a Szekszárdi Járásbíróság, illetve a Szekszárdi
Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.
XI.11. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény, az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.)
Korm. rendelet, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.
XI.12. A szerződés 13 számozott oldalból áll, és 5 darab egymással teljesen megegyező
példányban készült, amelyből 4 darab eredeti példány a Megrendelőt, 1 darab eredeti
példány pedig Vállalkozót illeti meg.
Szerződő Felek jelen vállalkozási szerződést elolvasták, megértették, és mint ügyleti
akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag a képviselet szabályainak megtartásával
saját kezűleg aláírták.
Szekszárd, 20…. ………………………………….

Farkas Pál Györgyné elnök
Szekszárdi Német Nemzetiségi
Önkormányzat
Megrendelő

Ellenjegyzés
Pénzügyi ellenjegyzés
Jogi ellenjegyzés

Ellenjegyző neve és
beosztása
Tamási Anna
igazgatóságvezető
dr. Molnár Kata jegyző

…………………………………………………

Vállalkozó

Dátum

Aláírás
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Mellékletek:
- 1. számú melléklet:
Ajánlati felhívás
- 2. számú melléklet:
Ajánlat és átláthatósági nyilatkozat
- 3. számú melléklet: Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő
testületének …../20…(….) határozata
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Ikt.szám: ………………………………
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
amely létrejött Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat által 2020. évben kiírt
közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás eredményeként, Szekszárdi Német
Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének …./20…. (….) határozata alapján
egyrészről:
SZEKSZÁRDI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Címe:
7100 Szekszárd, 7100 Szekszárd, Rákóczi u. 69-71.
Bankszámlaszám:
71800037-11162485
Adóigazgatási szám:
16846344-1-17
Képviseli:
Farkas Pál Györgyné elnök
mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő) között, másrészről
Név:
Székhely:
Cégjegyzékszám:
Adóigazgatási szám:
Bankszámlaszám:
Képviseli:
mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) – a továbbiakban együtt, mint Felek, Szerződő
felek – között alulírott napon és helyen az alábbiak szerint:

I.

Előzmények

Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szekszárdi Német Nemzetiségi
Önkormányzat, mint ajánlatkérő nevében a beszerzések lebonyolításáról szóló 9/2018.
(V.18.) szabályzat alapján közbeszerzési értékhatárt el nem érő meghívásos beszerzési
eljárást folytatott le a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat „A Wunderland
Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája felújítási,
állagmegóvási munkálatainak és a nevelési feladatok ellátását segítő tárgyi eszközök
beszerzésének támogatása” megnevezésű pályázatának keretében megvalósuló,
Vállalkozási szerződés a Wunderland Óvoda udvarában levő betonhomokozó keretekre fa
ülőrész kialakítására tárgyban. Az Önkormányzat a beszerzési eljárás nyertesének a
legkedvezőbb árajánlatot tevő …………………………………. (Vállalkozó neve) hirdette ki. Erre
tekintettel Felek vállalkozási szerződést kötnek az alábbiak szerint.

II.

A szerződés tárgya

II.1. Jelen szerződés alapján Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig jelen megállapodás
aláírásával elvállalja a Wunderland Óvoda udvarában levő betonhomokozó keretekre fa
1
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ülőrész kialakításával kapcsolatos kivitelezési munkák elvégzését, mely a Szekszárdi
Német Nemzetiségi Önkormányzat által elnyert, „A Wunderland Kindergarten a
Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája felújítási, állagmegóvási
munkálatainak és a nevelési feladatok ellátását segítő tárgyi eszközök beszerzésének
támogatása” tárgyú pályázati forrásából kerül megvalósításra.
II.2. Vállalkozó feladatai az alábbiakban kerülnek részletezésre:
Feladatleírás:
- Az óvodának hat udvarrésze és 6 db 5x4 méteres (20 m2) homokozója van. A
homokozó jelenlegi betonkeretének a tetején minden oldalon vízszintes fa ülőfelület
kialakítása szükséges (esztétikusabbá, kényelmesebbé, biztonságosabbá teszi a
gyermekek számára a homokozóban a játékot.)
- A homokozókra szerelhető ülőrészt akácfából szükséges elkészíteni és a betonhoz kell
rögzíteni. (A faanyagnak a kültéri használat mellett rendkívül tartósnak kell lennie).
Felületkezelését az időjárás és a kártevők ellen védő környezetbarát anyaggal kell
elvégezni.
- A homokozó oldalsó részeinek kialakításával szemben elvárás, hogy akár padként is
használhatók legyenek.
- Az eszköznek rendelkeznie szükséges játszótéri szabvány szerinti megfelelőségi
tanúsítvánnyal.
Környezetvédelmi kritériumok:
A kivitelezésből adódó törmelék, hulladék elszállítása a Vállalkozó feladata, melynek
költségét a benyújtott ajánlat ár tartalmazza.
A kivitelezési munkák helye:
Az ingatlan-nyilvántartásba Szekszárd, 4534/3 hrsz. számon felvett, természetben a 7100
Szekszárd Wesselényi u. 19. címen található ingatlan, mely a Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata (a továbbiakban: Tulajdonos) kizárólagos tulajdonában áll, az épületben a
Wunderland Kindergarten, a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája
működik.
A kivitelezési munkák ütemezése:
2020. július 20. – 2020. július 31. közötti időtartam, a nyári óvodai zárva tartás ideje alatt , az
óvodavezetővel és a Tulajdonossal egyeztetve.
Vállalkozó kijelenti, hogy tudomással bír arról, hogy a kivitelezési munkák helyszínén jelen
szerződéssel teljesítésével egyidejűleg további kivitelezési tevékenységek végrehajtása is
folyamatban van, melyre tekintettel Felek megállapodnak, hogy ezen kivitelezési
tevékenységek összességének határidőre történő megvalósítása érdekében a munkák
ütemezése és egymásra gyakorolt hatása érdekében egymással, valamint a Tulajdonos és a
Megrendelő képviselőjével folyamatosan egyeztetnek.
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II.3. A megállapodás tárgya valamennyi olyan tevékenységet magában foglal, amely a jelen
megállapodásban meghatározott eredmény megvalósításához szükséges.

III.

A szerződés időtartama és teljesítése

III.1. Felek jelen szerződést a hatályba lépés napjától számított határozott időre kötik. Jelen
szerződés a felek által történő aláírás napján lép hatályba, és a szerződésben foglalt
feladatok teljesítésével szűnik meg.
III.2. A teljesítés határideje:
a)
b)

Munkaterület átadásának időpontja: 2020. július 20.
Végső teljesítési határidő: 2020. július 31.

III.3. Műszaki átadás-átvétel:
III.3.1. A jelen szerződés III.2. pontjában meghatározott teljesítési határidő figyelembe
vételével a kivitelezés befejezésekor Vállalkozó a munka készre jelentésével az
óvodavezető és a Tulajdonos képviselőjénél átadás-átvételi eljárást kezdeményez. A
készre jelentés kézhezvételét követő 3 napon belül az óvodavezetővel és a
Tulajdonossal egyeztetett időpontban a műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatásra
kerül. A műszaki átadás-átvétel után, szerződés szerinti teljesítés esetén és az átadásátvételi eljárásban érintettek hozzájáruló nyilatkozata alapján Megrendelő teljesítés
igazolási jegyzőkönyv aláírásával igazolja a szerződésben foglaltaknak megfelelő
teljesítést. Amennyiben a teljesítés nem felel meg teljesen a szerződésben
foglaltaknak, Megrendelő megfelelő határidő kitűzésével felhívja a Vállalkozót a
hiányok pótlására, a hibák javítására.
III.3.2. A végszámla csak hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárás esetén, illetve
a kijavítási, illetve hiánypótlási igazolás kiadását követően nyújtható be.
III.3.3. A műszaki átadás-átvételi eljáráson felmerült és jegyzőkönyvbe vett hibák,
hiányosságok kijavítását és az óvodavezető és a Tulajdonos képviselője általi
hiánytalan átvételét követően a Vállalkozó átadja a Megrendelőnek az építési
munkaterületet, továbbá az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009.
(IX.15.) Korm. rendelet 33. § (1) és (3) bekezdésében foglalt dokumentumokat. A
Kormány rendeletben meghatározott dokumentumok a szerződés olyan fontos
részei, amelyek bármelyikének hiánya a műszaki átadás meghiúsulását vonja maga
után.
III.3.4. A műszaki átadás-átvétel nem hiúsulhat meg a létesítmény olyan jelentéktelen hibái,
hiányosságai miatt, amelyek az üzemszerű használatot nem akadályozzák.
III.4. Vállalkozó előteljesítésre jogosult, amelynek időpontjáról a Megrendelőt legalább 8
nappal előbb igazolhatóan értesíteni kell.
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IV.

Vállalkozó jogai és kötelezettségei

IV.1. Vállalkozó köteles a feladatát megfelelő szakértelemmel és körültekintéssel ellátni,
összhangban a jogszabályokkal, a gyakorlatban általánosan elfogadott módszerekkel,
eljárásokkal, és az általánosan elismert szokásokkal, normákkal.
IV.2. Vállalkozó köteles a kivitelezési munkát az ajánlati költségvetése alapján, teljes körűen,
műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, a vonatkozó előírásoknak, valamint
műszaki szabványoknak megfelelően elkészíteni. Vállalkozó a kivitelezés
szerződésszerű megvalósítására vállalt kötelezettsége mellett kifejezetten
kötelezettséget vállal arra, hogy jótállási, garanciális, illetve szavatossági
kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.
IV.3. Vállalkozó a Megrendelő utasítása szerint köteles eljárni. Az utasítási jog nem terjed ki a
tevékenység megszervezésére, illetőleg nem teheti a teljesítést terhesebbé.
IV.4. Ha a Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, erre a Vállalkozó köteles
őt figyelmeztetni. Ha azonban a Megrendelő a figyelmeztetés ellenére utasítását
fenntartja, a Vállalkozó a szerződéstől elállhat, vagy a feladatot a Megrendelő
utasításai szerint, a Megrendelő kockázatára elláthatja.
IV.5. Ha a Megrendelő olyan utasítást ad, amelynek végrehajtása jogszabály vagy hatósági
határozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné mások személyét vagy
vagyonát, a Vállalkozó köteles a teljesítést megtagadni.
IV.6. Amennyiben a Vállalkozónak a jelen szerződésben és mellékletében nem szereplő, de a
teljesítéshez szükséges egyéb információra van szüksége, köteles az információ
igényéről a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni.
IV.7. A vállalkozó köteles elvégezni a vállalkozási szerződés tartalmát képező, de a vállalkozói
díj meghatározásánál figyelembe nem vett munkát és az olyan munkát is, amely nélkül
a mű rendeltetésszerű használatra alkalmas megvalósítása nem történhet meg
(többletmunka). A vállalkozó köteles elvégezni továbbá az utólag megrendelt, előre
nem látható, különösen tervmódosítás miatt szükségessé váló munkát is, ha annak
elvégzése nem teszi feladatát aránytalanul terhesebbé (pótmunka).
Amennyiben a munkálatok során többlet- vagy pótmunkák végzésének szükségessége
merül fel, erről a Vállalkozó köteles a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni.
IV.8. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó a jelen szerződésből eredő
kötelezettségeit át nem ruházhatja, viszont közreműködő (alvállalkozó)
igénybevételére jogosult. Vállalkozó az általa jogosan igénybe vett közreműködőért
(alvállalkozóért) úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna. A Vállalkozó
felelősséggel tartozik az általa és közreműködője (alvállalkozója) által okozott kárért,
beleértve a harmadik személynek okozott károkat is.
IV.9. Vállalkozó köteles az építőipari kivitelezés során keletkező hulladékok – engedéllyel
rendelkező kezelőhöz történő – elszállításáról vagy elszállíttatásáról gondoskodni.
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IV.10. Vállalkozó köteles a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni minden olyan
körülményről, amely a vállalkozás eredményességét, vagy kellő időre való elvégzését
veszélyezteti vagy gátolja. Az értesítés elmaradása vagy késedelmes közlése esetén
annak következményeit a Vállalkozó viseli.
IV.11. A Vállalkozó érdekkörében felmerülő bármely akadály esetén is köteles a
tevékenységet elvégezni vagy elvégeztetni. Amennyiben a munkát kényszerűségből
mással végezteti el, úgy a jelen szerződésben meghatározott vállalkozói díjon felüli
esetleges költségeket a Vállalkozónak kell fedeznie.

V.

Megrendelő jogai és kötelezettségei

V.1. Megrendelő vállalja, hogy a II. pontban meghatározott tevékenység végzése
ellenértékeként a jelen szerződésben foglaltak szerint a VI. pontban meghatározott
vállalkozói díjat fizeti meg Vállalkozó részére.
V.2. A Megrendelő vállalja, hogy a Vállalkozó által indokoltan kért, a szerződésszerű
teljesítéshez szükséges minden információt késedelem nélkül a Vállalkozó
rendelkezésére bocsátja, a munkavégzés feltételeit biztosítja.
V.3. Megrendelő a Vállalkozó tevékenységét és a felhasználásra kerülő anyagokat bármikor
jogosult ellenőrizni. Nem mentesül a Vállalkozó a szerződésszegés jogkövetkezményei
alól amiatt, ha a Megrendelő az ellenőrzést elmulasztotta vagy nem megfelelően
végezte el.

VI.

Vállalkozói díj, fizetési feltételek

VI.1. Vállalkozó jelen megállapodásban meghatározott szolgáltatás nyújtásáért vállalkozói
díjra jogosult az alábbiak szerint:
Nettó
Wunderland
Óvoda
udvarában
levő
betonhomokozó
keretekre fa ülőrész
kialakításának
kivitelezési munkálatai

,- Ft

Áfa (27%)

Bruttó

,- Ft

,- Ft

Vállalkozói díj mindösszesen bruttó: ,- Ft
azaz: ………………………………………..forint
VI.2. A vállalkozói díj minden járulékos költséget tartalmaz. Felek az ÁFA összegét a
mindenkor hatályos ÁFA-törvény rendelkezései szerint számolják el.
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VI.3. A vállalkozói díjat a Vállalkozó a feladat teljes ismeretében határozta meg. Vállalkozó
kijelenti, hogy vállalása a meghatározott feladatokra teljes körű, minden olyan munkát,
közvetett és közvetlen költséget tartalmaz, amely a tárgyban szereplő feladatok
komplett megvalósításához szükséges (függetlenül attól, hogy az jelen szerződésben,
illetve mellékleteiben esetleg nem, vagy rövidítetten szerepel, illetve nincs részletezve).
Vállalkozó a fenti szerződéses áron felül – a Megrendelő által megrendelt pótmunka
kivételével – semmilyen címen többletköltséget, díjat nem érvényesíthet Megrendelő
felé.
VI.4. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a többletmunka utólag csak akkor
számolható el, ha a Vállalkozó és a Megbízó a többletmunka szükségességéről történt
egyeztetést követően, az elvégzés jogosságára tekintettel erről megállapodnak.
VI.5. Megrendelő a kivitelezés fedezetét a Miniszterelnökség kezelő szerveként eljáró
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-től elnyert pályázati támogatásból biztosítja a
Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1.
melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1
Célelőirányzatok alcím, 31. Nemzetiségi célú költségvetési támogatások jogcímcsoport,
5. A hazai nemzetiségi közösségek céljait szolgáló projektek támogatása előirányzat
(jogcím) terhére.
VI.6. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó a II. pontban meghatározott
feladat(o)k teljesítését követően egy végszámla benyújtására jogosult.
VI.7. A feladat akkor tekinthető teljesítettnek, ha azt Megrendelő teljesítésigazolásra
jogosult képviselője elfogadja. Számla benyújtására Megrendelő jóváhagyását követően
kiállított teljesítésigazolás alapján van lehetőség. Megrendelőnek lehetősége van arra,
hogy amennyiben a szolgáltatás nem felel meg minden követelménynek, részleges
teljesítésigazolást állítson ki.
IV.8. A teljesítés igazolására a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke jogosult.
IV.9. Vállalkozó a számlát egy példányban nyújtja be. A számlán szerepeltetni szükséges a
tevékenység leírását és annak TEÁOR számát, valamint fizetési határidőként 15 napot. A
benyújtott számla elválaszthatatlan részét képezi a teljesítésigazolás eredeti példánya.
IV.10. A leigazolt számla ellenértéke a kézhezvételtől számított 15 napon belül átutalással
kerül kiegyenlítésre a Vállalkozó ………………………………………. számú számlájára.
Késedelmes fizetés esetén Vállalkozó jogosult a mindenkori magyar jogszabályokban
kikötött késedelmi kamatokat érvényesíteni Megrendelővel szemben. A számlák
tartalmi hiányosságaiból adódó késedelmes fizetéssel együtt járó többletköltségek
Vállalkozót terhelik.
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VII. Kapcsolattartás, kézbesítés

VII.1. Felek a szerződés teljesítése során a teljesítés érdekében kijelölt képviselőik útján,
messzemenően együttműködnek, a szerződés megvalósítása tárgyában konzultálnak.
Felek az együttműködésre jogosított képviselőiket a következők szerint jelölik ki:
Megrendelő részéről:
Név:
Häfner Adél óvodavezető
Tel.:
74 /510-984
E-mail: wunderland.ovi7100@gmail.com
Tulajdonos részéről:
Név:
Babits Erika beruházási ügyintéző
Tel.:
06-20/2982500
E-mail:
babits.erika@szekszard.hu

Vállalkozó részéről:
Név:
Tel.:
E-mail:
VII.2. Felek a kapcsolattartók személyében történő változást haladéktalanul kötelesek
írásban közölni egymással. A kapcsolattartók személyében bekövetkező változás nem
eredményezi a szerződés módosítását.
VII.3. Felek a cégjegyzékben nyilvántartott adataiban, így különösen a székhelyében,
képviselőiben, bankszámlaszámban bekövetkező változásról kötelesek a másik felet a
változás bekövetkezését (bejegyzését) követő 10 (tíz) napon belül értesíteni. Felek
cégjegyzékben nyilvántartott adataiban történő változás nem eredményezi a szerződés
módosítását.
VII.4. Bármely, a Felek között a szerződés vagy jogszabály által előírt jognyilatkozatot írásban
kell megtenni. A jognyilatkozat azon a napon tekinthető közöltnek, amelyen személyes
kézbesítés esetén a másik Fél a jognyilatkozatot tartalmazó iratot átvette, postai
tértivevényes küldeményként való kézbesítés esetén a postai tértivevényen az átvétel
időpontjaként feltüntetett napon. A postán küldött iratot a kézbesítés megkísérlésének
napján kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta, továbbá ha a
postai kézbesítés a jelen szerződésben megjelölt vagy a másik Féllel a szerződéskötést
követően írásban közölt székhelyen vagy levelezési címen akadályba ütközött. Ha a
kézbesítés azért volt sikertelen, mert a címzett az iratot nem vette át - postai szolgáltató
útján történő kézbesítés esetén a másik Félhez „nem kereste” jelzéssel érkezett vissza az iratot a kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon
kézbesítettnek kell tekinteni. A szerződéssel összefüggésben kizárólag írásban tehető a
másik Féllel szemben hatályos jognyilatkozat. A szóban tett jognyilatkozatot a Felek
érvénytelennek tekintik.
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VII.5. Felek a hagyományos postai levelezésen túl, a gyors információcsere érdekében a
szerződés teljesítésére vonatkozóan a kapcsolatot szóban és e-mailen keresztül is
tartják. A kapcsolattartás során az e-mailen megküldött értesítést akkor tekintik
közöltnek, ha azt a levelezőrendszer visszaigazolta. A Felek által szóban egyeztetett
megállapodást pedig elfogadottnak kell tekinteni, ha arról írásbeli emlékeztető készül, az
email-en megküldésre kerül az érintettek részére, és azt a Felek által kijelölt Szakmai
kapcsolattartók elfogadják.

VIII. Szavatosság, a szerződést biztosító mellékkötelezettségek
VIII.1. A Vállalkozó köteles a szerződésben meghatározott szolgáltatását a szerződésben
foglalt tartalmi követelményeknek, a vonatkozó szakmai szabályoknak, ezek hiányában a
kialakult szakmai követelményeknek és gyakorlatnak megfelelően, az előírások
betartásával szolgáltatni. Vállalkozó kellékszavatossággal tartozik azért, hogy az általa
nyújtott szolgáltatás minden tekintetben szakszerű. A szolgáltatásnak alkalmasnak kell
lenni arra, hogy azt a Megrendelő rendeltetésszerűen, a szerződésben kikötött, a
szerződéskötéskor, illetve a teljesítés folyamán megismert célnak megfelelően
felhasználhassa.
VIII.2. Amennyiben a Vállalkozó a jelen szerződés szerinti bármely kötelezettséget
határidőben nem teljesíti, Megrendelő kötbérre jogosult azzal, hogy Megrendelő a
kötbért meghaladó kárát is érvényesítheti.
VIII.3. Amennyiben Vállalkozó a II.2. pontban meghatározott teljesítési határidőnek nem tesz
eleget, a IV.1. pont szerinti nettó vállalkozói díj alapján számítva késedelmi kötbért
köteles fizetni a Megrendelőnek.
A késedelmi kötbér mértéke a késedelmes naptári napok után a nettó vállalkozói díj 0,5
%-a.
A késedelem a szerződés III.2. pontjában meghatározott végső teljesítési határidő
lejártának napjától számítandó. Határidőben teljesít a Vállalkozó, ha az átadás-átvétel a
szerződés szerinti teljesítési határidőn belül (III.2.) megkezdődik.
VIII.4. A vállalkozási szerződés Vállalkozói érdekkörben felmerült okból történő meghiúsulása
esetén Vállalkozó meghiúsulási kötbér fizetésére köteles. A meghiúsulási kötbér
mértéke a nettó vállalkozói díj 15 %-a. Amennyiben Vállalkozó ezen meghiúsulási
kötbér megfizetésére kötelessé válik, azt súlyos szerződésszegésnek minősül.

VIII.5. A kötbér lejárt követelésnek minősül, azt a Megrendelő az esedékes vállalkozói díjba
beszámíthatja.
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IX. A szerződés megszűnése
IX.1. A szerződés megszűnik, ha
- a Felek a szerződésben foglalt feladataikat és kötelezettségeiket maradéktalanul
teljesítették;
- azt a Felek közös megegyezéssel megszüntetik vagy felbontják;
- a Megrendelő vagy a Vállalkozó a szerződést felmondja, vagy a szerződéstől eláll;
- a szerződést a bíróság megszünteti.
IX.2. Megrendelő a szerződéstől a szerződés teljesítésének megkezdése előtt bármikor
elállhat, ezt követően a teljesítésig a szerződést felmondhatja. A megrendelő elállása
vagy felmondása esetén köteles a Vállalkozónak a díj arányos részét megfizetni és a
szerződés megszüntetésével okozott kárt megtéríteni azzal, hogy a kártalanítás a
vállalkozói díjat nem haladhatja meg.
IX.3. Megrendelő a jelen szerződést a Vállalkozóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal, azonnali
hatállyal felmondhatja, ha a Vállalkozó a jelen szerződésben meghatározott
kötelezettségeit
súlyosan
megszegte
(rendkívüli
felmondás).
Súlyos
szerződésszegésnek minősül különösen, ha a Vállalkozó jelen szerződés szerinti
bármely kötelezettségét nem szerződésszerűen, nem határidőre, vagy Megrendelő
felszólítására sem teljesíti – függetlenül attól, hogy Megrendelő érvényesíti-e
kötbérigényét vagy sem – és ezzel az építési beruházás megvalósítását veszélyezteti,
illetve a Megrendelőnek kárt okoz.
IX.4. A szerződés Megrendelő által történő felmondása esetén Vállalkozó a már teljesített
szolgáltatások szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult; Megrendelőt pedig
megilleti az addig teljesített feladat(ok) eredményterméke.
IX.5. A szerződés felmondása esetén a sérelmet szenvedett fél egyben követelheti a neki
okozott kár megtérítését, valamint a szerződés szerinti egyéb jogkövetkezményeket –
különös tekintettel a kötbérkövetelésekre – jogosult érvényesíteni.
IX.6. Felek rögzítik, hogy a szerződés bármely okból a teljesítést megelőzően történő
megszűnése esetén soron kívül egyeztetnek, és egymással szemben fennálló
követeléseik tekintetében beszámítással élnek.
IX.7. A szerződés felmondása, vagy bármely más okból való megszűnése esetén, a
megszűnéstől számított 15 napon belül a Felek kötelesek egymással elszámolni.

X. A szerződés módosítása
X.1. Jelen szerződést a Felek csak előzetes egyeztetés alapján kialakított közös
megállapodással, írásban módosíthatják.
X.2. A szerződésben szabályozottakat csak írásban (papír alapú dokumentum), a Felek
cégszerű aláírásával lehet módosítani. Szóban, ráutaló magatartással, vagy elektronikus
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(nem papír alapú) formában írásban tett jognyilatkozat a szerződés módosítására nem
alkalmas.

XI. Záró rendelkezések
XI.1. Felek kijelentik, hogy mindketten elsősorban a jelen szerződés megfelelő teljesítésében
érdekeltek, ennek alapján megtesznek minden általában elvárható intézkedést, amely a
jogok jóhiszemű gyakorlásán alapszik, illetőleg tartózkodnak minden olyan
magatartástól, vagy tevékenységtől, amely a jelen szerződés teljesítését gátolná, vagy
veszélyeztetné.
XI.2. Felek kötelesek egymást értesíteni, ha a szerződésben vállalt valamely kötelezettség
teljesítése előre láthatóan akadályba ütközik, kivéve, ha az akadályt a másik félnek
közlése nélkül is ismernie kellett. Az akadályközlési kötelezettség elmulasztásával
okozott kárért a mulasztó fél a szerződésszegésért való felelősség szabályai szerint felel.
XI.3. Vállalkozó kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1)
bekezdés 1. pontja értelmében átlátható szervezetnek minősül.
XI.4. Felek egyezően kijelentik, hogy jelen megállapodás elválaszthatatlan részét képezi az
ajánlattételi felhívás, a Vállalkozó árajánlata, és az árajánlathoz csatolt, Vállalkozó által
kitöltött és jóváhagyott átláthatósági nyilatkozat, valamint a Szekszárdi Német
Nemzetiségi Önkormányzat elnökének határozata.
XI.5.
•
•
•

•

Vállalkozó zöld iroda módszertan szerint működik, vállalja, hogy dokumentumokat
csak szükség esetén és csak a szükséges terjedelemben nyomtat.
Újrahasznosított papírt alkalmaz irodai papírfelhasználásában legalább 15%-ban. (az
újrahasznosított anyagtartalom ezekben a papírokban> 90%).
A papírtakarékosság érdekében a nyomtatók alapbeállítása a kétoldalas nyomtatás,
környezetbarát szerkesztési elveket alkalmaz (minimális margó, minimális fehér hely,
kisebb betűméret, természetesen az olvashatóság szem előtt tartásával),
elektronikusan kommunikál, amikor lehetséges. A használt lapokat szelektáltan gyűjti,
a tonereket, tintapatronokat újratölteti.
Az utazások csökkentése érdekében elsődlegesen elektronikus úton kommunikál.

XI.6. Felek a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban tudomásukra jutott üzleti és egyéb
titkot, a másik félre vonatkozó adatot a másik fél hozzájárulása nélkül nem jogosultak
felfedni, illetve azok megőrzésére kötelesek. A másik fél előzetes jóváhagyása nélkül
titkos információt egyik fél sem tehet közzé, illetve nem bocsáthat harmadik személy
rendelkezésére, kivéve, ha ezt hatályos jogszabály alapján bíróság vagy más hatóság
kötelező érvénnyel elrendeli.
XI.7. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a szerződés bármelyik rendelkezése
utóbb érvénytelennek, vagy teljesíthetetlennek minősül, a szerződés többi részét
érvényesnek tekintik, kivéve, ha Felek a szerződést az érvénytelen, vagy teljesíthetetlen
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rész nélkül nem kötötték volna meg. Felek vállalják, hogy egymással kölcsönösen
együttműködve jóhiszeműen megkísérelnek az érvénytelen, vagy teljesíthetetlen rész
feltételeihez legközelebb álló, új feltételekben megállapodni.
XI.8. Megrendelő a Vállalkozó – jelen szerződésben szerepelő, illetve a Vállalkozó által
rendelkezésére bocsátott – személyes adatait a természetes személyeknek a személyes
adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról,
valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a
Tanács 2016. április 27. napján elfogadott 2016/679. számú rendelet (a továbbiakban:
„GDPR”) 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja alapján a Felek között fennálló szerződés
teljesítése érdekében kezeli.
XI.9. Szerződő Felek az elérni kívánt cél érdekében kölcsönösen és folyamatosan
együttműködnek, a teljesítés bármilyen ok miatt történő veszélyeztetése esetén
egymást haladéktalanul értesíteni kötelesek oly módon, hogy ezáltal bármelyikük
érdekkörében felmerülő károkozástól egymást óvják.
XI.10. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy esetleges jogvitáikat elsődlegesen békés
úton, tárgyalások útján kívánják rendezni, és csupán akkor fordulnak bírósághoz, ha a
tárgyalásos rendezés nem vezetett eredményre. Felek a szerződésből eredő jogviták
elbírálására perértéktől függően a Szekszárdi Járásbíróság, illetve a Szekszárdi
Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.
XI.11. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény, az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.)
Korm. rendelet, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.
XI.12. A szerződés 12 számozott oldalból áll, és 5 darab egymással teljesen megegyező
példányban készült, amelyből 4 darab eredeti példány a Megrendelőt, 1 darab eredeti
példány pedig Vállalkozót illeti meg.
Szerződő Felek jelen vállalkozási szerződést elolvasták, megértették, és mint ügyleti
akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag a képviselet szabályainak megtartásával
saját kezűleg aláírták.
Szekszárd, 20…. ………………………………….

Farkas Pál Györgyné elnök
Szekszárdi Német Nemzetiségi
Önkormányzat
Megrendelő

…………………………………………………

Vállalkozó
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Ellenjegyzés
Pénzügyi ellenjegyzés
Jogi ellenjegyzés

Ellenjegyző neve és
beosztása
Tamási Anna
igazgatóságvezető
dr. Molnár Kata jegyző

Dátum

Aláírás

Mellékletek:
- 1. számú melléklet:
Ajánlati felhívás
- 2. számú melléklet:
Ajánlat és átláthatósági nyilatkozat
- 3. számú melléklet: Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselőtestületének …../20…(….) határozata
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Ikt.szám: ………………………………
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat által 2020. évben kiírt
közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás eredményeként, Szekszárdi Német
Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületének …./20…. (….) határozata alapján
egyrészről:
SZEKSZÁRDI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Címe:
7100 Szekszárd, 7100 Szekszárd, Rákóczi u. 69-71.
Bankszámlaszám:
71800037-11162485
Adóigazgatási szám:
16846344-1-17
Képviseli:
Farkas Pál Györgyné elnök
mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő) között, másrészről
Név:
Székhely:
Cégjegyzékszám:
Adóigazgatási szám:
Bankszámlaszám:
Képviseli:
mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) – a továbbiakban együtt, mint Felek, Szerződő
felek – között alulírott napon és helyen az alábbiak szerint:

I.

Előzmények

Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szekszárdi Német Nemzetiségi
Önkormányzat, mint ajánlatkérő nevében a beszerzések lebonyolításáról szóló 9/2018.
(V.18.) szabályzat alapján közbeszerzési értékhatárt el nem érő meghívásos beszerzési
eljárást folytatott le a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat „A Wunderland
Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája felújítási,
állagmegóvási munkálatainak és a nevelési feladatok ellátását segítő tárgyi eszközök
beszerzésének támogatása” megnevezésű pályázatának keretében megvalósuló,
Vállalkozási szerződés a Wunderland Óvodában világításkorszerűsítéssel kapcsolatos
villamos munkák elvégzésére tárgyban. Az Önkormányzat a beszerzési eljárás nyertesének a
legkedvezőbb árajánlatot tevő …………………………………. (Vállalkozó neve) hirdette ki. Erre
tekintettel Felek vállalkozási szerződést kötnek az alábbiak szerint.

1

Vállalkozási szerződés a Wunderland Óvodában világításkorszerűsítéssel kapcsolatos villamos munkák
elvégzésére

II.

A szerződés tárgya

II.1. Jelen szerződés alapján Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig jelen megállapodás
aláírásával elvállalja a Wunderland Óvodában világításkorszerűsítéssel kapcsolatos
kivitelezési munkák elvégzését, mely a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat
által elnyert, „A Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi
Önkormányzat Óvodája felújítási, állagmegóvási munkálatainak és a nevelési
feladatok ellátását segítő tárgyi eszközök beszerzésének támogatása” tárgyú pályázati
forrásából kerül megvalósításra.
II.2. Vállalkozó feladatai az alábbiakban kerülnek részletezésre:
A beltéri világításkorszerűsítés azon lámpatesteknél kerül megvalósításra, melyeknél a
meglévő világítótest korszerűtlen és a korszerűsítés eredményeként a szabvány szerinti előírt
megvilágítási érték elérése mellett megtakarítás jelentkezik. A lámpákat, a hozzájuk tartozó
vezetékeket, a meglévő lámpák helyére szerelik föl, lámpatest és vezeték csere történik.
Világítás korszerűsítés, elosztók és világítási kapcsolók, dugaljak cseréje:
Érintett helyiségek:
-

gazdasági iroda
mosókonyha
felnőtt mosdók
fejlesztőszoba
vezetői iroda
közlekedő folyosók
gyermeköltözők
gyermekmosdók
konyha
konyha-tálaló
felnőtt étkező
összekötő folyosók
raktárak
tárolók

Az elektromos hálózat korszerűsítése szinti elosztók, kismegszakítók, dugaljak,
villanykapcsolók, vezetékek, lámpatestek tekintetében az alábbi paraméterekkel valósulna
meg:
Az épület világítását ledes lámpákkal kell megoldani a kedvező energiafelhasználás miatt. A
lámpatestek tekintetében 60x60-as LED panelek (pl. EMOS ZR5422 vagy azzal egyenértékű
termék) beépítése, 30x120-as LED panelek (EMOS ZR3422 vagy azzal egyenértékű termék)
beépítése, valamint 18 W-os kerek LED panelek beépítése.
A lámpatestek cseréjével egy időben a világítási berendezések fővezetéke, kapcsoló és
védelmi készülékei (helyi kapcsolók, szint kapcsolók, kismegszakítók) is kicserélésre kerülnek.
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A kapcsolók és dugaszoló aljzatok az intézmény adta lehetőségeknek, a mai igényeknek
megfelelően kerülnek kialakításra.
A cserére kerülő lámpatestek darabszámát és műszaki paramétereit az ajánlattételi felhívás
6. sz. melléklete, illetve a Vállalkozó által beárazott 6. sz. melléklet tartalmazza.
Munkavédelmi kritériumok:
A villamos berendezések létesítésénél az érvényes magyar szabályok, rendeletek
betartandók. A berendezés létesítésénél alapvető követelmény, hogy csak szabványos
szerelési anyagok és készülékek kerülhetnek beépítésre. A szerelést csak megfelelő
szakképesítésű egyének végezhetik.
A berendezések beépítése után az érintésvédelmi és szigetelési ellenállás felülvizsgálatot,
illetve mérési jegyzőkönyvet kell készíteni. A berendezés építésénél, szerelésénél vonatkozó
munkavédelmi előírásokat be kell tartani. A munka megkezdése előtt a helyszínnel
kapcsolatos veszélyforrásokról tájékozódni kell és megfelelő munkavédelemről gondoskodni,
balestevédelemi előírásoknak eleget kell tenni.
Környezetvédelmi kritériumok:
A leszerelt lámpatestek fényforrásait külön gyűjtve a kivitelező elszállítja a veszélyes
hulladékgyűjtő tárba, a fényforrás nélküli lámpatesteket, melyek elektronikai hulladéknak
minősülnek, külön kezeljük és a megrendelő kérésére elszállítják.
A kivitelezési munkák helye:
Az ingatlan-nyilvántartásba Szekszárd, 4534/3 hrsz. számon felvett, természetben a 7100
Szekszárd Wesselényi u. 19. címen található ingatlan, mely a Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata (a továbbiakban: Tulajdonos) kizárólagos tulajdonában áll, az épületben a
Wunderland Kindergarten, a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája
működik.
A kivitelezési munkák ütemezése:
2020. július 1. - 2020. augusztus 15. közötti időtartam, az óvodavezetővel és a Tulajdonossal
egyeztetve.
Vállalkozó kijelenti, hogy tudomással bír arról, hogy a kivitelezési munkák helyszínén jelen
szerződéssel teljesítésével egyidejűleg további kivitelezési tevékenységek végrehajtása is
folyamatban van, melyre tekintettel Felek megállapodnak, hogy ezen kivitelezési
tevékenységek összességének határidőre történő megvalósítása érdekében a munkák
ütemezése és egymásra gyakorolt hatása érdekében egymással, valamint a Tulajdonos és a
Megrendelő képviselőjével folyamatosan egyeztetnek.
II.3. A megállapodás tárgya valamennyi olyan tevékenységet magában foglal, amely a jelen
megállapodásban meghatározott eredmény megvalósításához szükséges.
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III.

A szerződés időtartama és teljesítése

III.1. Felek jelen szerződést a hatályba lépés napjától számított határozott időre kötik. Jelen
szerződés a felek által történő aláírás napján lép hatályba, és a szerződésben foglalt
feladatok teljesítésével szűnik meg.
III.2. A teljesítés határideje:
a)
b)

Munkaterület átadásának időpontja: 2020. július 1.
Végső teljesítési határidő: 2020. augusztus 15.

III.3. Műszaki átadás-átvétel:
III.3.1. A jelen szerződés III.2. pontjában meghatározott teljesítési határidő figyelembe
vételével a kivitelezés befejezésekor Vállalkozó a munka készre jelentésével az
óvodavezető és a Tulajdonos képviselőjénél átadás-átvételi eljárást kezdeményez. A
készre jelentés kézhezvételét követő 3 napon belül az óvodavezetővel és a
Tulajdonossal egyeztetett időpontban a műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatásra
kerül. A műszaki átadás-átvétel után, szerződés szerinti teljesítés esetén és az átadásátvételi eljárásban érintettek hozzájáruló nyilatkozata alapján Megrendelő teljesítés
igazolási jegyzőkönyv aláírásával igazolja a szerződésben foglaltaknak megfelelő
teljesítést. Amennyiben a teljesítés nem felel meg teljesen a szerződésben
foglaltaknak, Megrendelő megfelelő határidő kitűzésével felhívja a Vállalkozót a
hiányok pótlására, a hibák javítására.
III.3.2. A végszámla csak hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárás esetén, illetve
a kijavítási, illetve hiánypótlási igazolás kiadását követően nyújtható be.
III.3.3. A műszaki átadás-átvételi eljáráson felmerült és jegyzőkönyvbe vett hibák,
hiányosságok kijavítását és az óvodavezető és a Tulajdonos képviselője általi
hiánytalan átvételét követően a Vállalkozó átadja a Megrendelőnek az építési
munkaterületet, továbbá az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009.
(IX.15.) Korm. rendelet 33. § (1) és (3) bekezdésében foglalt dokumentumokat. A
Kormány rendeletben meghatározott dokumentumok a szerződés olyan fontos
részei, amelyek bármelyikének hiánya a műszaki átadás meghiúsulását vonja maga
után.
III.3.4. A műszaki átadás-átvétel nem hiúsulhat meg a létesítmény olyan jelentéktelen hibái,
hiányosságai miatt, amelyek az üzemszerű használatot nem akadályozzák.
III.4. Vállalkozó előteljesítésre jogosult, amelynek időpontjáról a Megrendelőt legalább 8
nappal előbb igazolhatóan értesíteni kell.
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IV.

Vállalkozó jogai és kötelezettségei

IV.1. Vállalkozó köteles a feladatát megfelelő szakértelemmel és körültekintéssel ellátni,
összhangban a jogszabályokkal, a gyakorlatban általánosan elfogadott módszerekkel,
eljárásokkal, és az általánosan elismert szokásokkal, normákkal.
IV.2. Vállalkozó köteles a kivitelezési munkát az ajánlati költségvetése alapján, teljes körűen,
műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, a vonatkozó előírásoknak, valamint
műszaki szabványoknak megfelelően elkészíteni. Vállalkozó a kivitelezés
szerződésszerű megvalósítására vállalt kötelezettsége mellett kifejezetten
kötelezettséget vállal arra, hogy jótállási, garanciális, illetve szavatossági
kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.
IV.3. Vállalkozó a Megrendelő utasítása szerint köteles eljárni. Az utasítási jog nem terjed ki a
tevékenység megszervezésére, illetőleg nem teheti a teljesítést terhesebbé.
IV.4. Ha a Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, erre a Vállalkozó köteles
őt figyelmeztetni. Ha azonban a Megrendelő a figyelmeztetés ellenére utasítását
fenntartja, a Vállalkozó a szerződéstől elállhat, vagy a feladatot a Megrendelő
utasításai szerint, a Megrendelő kockázatára elláthatja.
IV.5. Ha a Megrendelő olyan utasítást ad, amelynek végrehajtása jogszabály vagy hatósági
határozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné mások személyét vagy
vagyonát, a Vállalkozó köteles a teljesítést megtagadni.
IV.6. Amennyiben a Vállalkozónak a jelen szerződésben és mellékletében nem szereplő, de a
teljesítéshez szükséges egyéb információra van szüksége, köteles az információ
igényéről a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni.
IV.7. A vállalkozó köteles elvégezni a vállalkozási szerződés tartalmát képező, de a vállalkozói
díj meghatározásánál figyelembe nem vett munkát és az olyan munkát is, amely nélkül
a mű rendeltetésszerű használatra alkalmas megvalósítása nem történhet meg
(többletmunka). A vállalkozó köteles elvégezni továbbá az utólag megrendelt, előre
nem látható, különösen tervmódosítás miatt szükségessé váló munkát is, ha annak
elvégzése nem teszi feladatát aránytalanul terhesebbé (pótmunka).
Amennyiben a munkálatok során többlet- vagy pótmunkák végzésének szükségessége
merül fel, erről a Vállalkozó köteles a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni.
IV.8. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó a jelen szerződésből eredő
kötelezettségeit át nem ruházhatja, viszont közreműködő (alvállalkozó)
igénybevételére jogosult. Vállalkozó az általa jogosan igénybe vett közreműködőért
(alvállalkozóért) úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna. A Vállalkozó
felelősséggel tartozik az általa és közreműködője (alvállalkozója) által okozott kárért,
beleértve a harmadik személynek okozott károkat is.
IV.9. Vállalkozó köteles az építőipari kivitelezés során keletkező hulladékok – engedéllyel
rendelkező kezelőhöz történő – elszállításáról vagy elszállíttatásáról gondoskodni.
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IV.10. Vállalkozó köteles a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni minden olyan
körülményről, amely a vállalkozás eredményességét, vagy kellő időre való elvégzését
veszélyezteti vagy gátolja. Az értesítés elmaradása vagy késedelmes közlése esetén
annak következményeit a Vállalkozó viseli.
IV.11. A Vállalkozó érdekkörében felmerülő bármely akadály esetén is köteles a
tevékenységet elvégezni vagy elvégeztetni. Amennyiben a munkát kényszerűségből
mással végezteti el, úgy a jelen szerződésben meghatározott vállalkozói díjon felüli
esetleges költségeket a Vállalkozónak kell fedeznie.
V.

Megrendelő jogai és kötelezettségei

V.1. Megrendelő vállalja, hogy a II. pontban meghatározott tevékenység végzése
ellenértékeként a jelen szerződésben foglaltak szerint a VI. pontban meghatározott
vállalkozói díjat fizeti meg Vállalkozó részére.
V.2. A Megrendelő vállalja, hogy a Vállalkozó által indokoltan kért, a szerződésszerű
teljesítéshez szükséges minden információt késedelem nélkül a Vállalkozó
rendelkezésére bocsátja, a munkavégzés feltételeit biztosítja.
V.3. Megrendelő a Vállalkozó tevékenységét és a felhasználásra kerülő anyagokat bármikor
jogosult ellenőrizni. Nem mentesül a Vállalkozó a szerződésszegés jogkövetkezményei
alól amiatt, ha a Megrendelő az ellenőrzést elmulasztotta vagy nem megfelelően
végezte el.
VI.

Vállalkozói díj, fizetési feltételek

VI.1. Vállalkozó jelen megállapodásban meghatározott szolgáltatás nyújtásáért vállalkozói
díjra jogosult az alábbiak szerint:
Nettó
Wunderland Óvodában
világításkorszerűsítéssel
kapcsolatos kivitelezési
munkák

,- Ft

Áfa (27%)

Bruttó

,- Ft

,- Ft

Vállalkozói díj mindösszesen bruttó: ,- Ft
azaz: ………………………………………..forint
VI.2. A vállalkozói díj minden járulékos költséget tartalmaz. Felek az ÁFA összegét a
mindenkor hatályos ÁFA-törvény rendelkezései szerint számolják el.
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VI.3. A vállalkozói díjat a Vállalkozó a feladat teljes ismeretében határozta meg. Vállalkozó
kijelenti, hogy vállalása a meghatározott feladatokra teljes körű, minden olyan munkát,
közvetett és közvetlen költséget tartalmaz, amely a tárgyban szereplő feladatok
komplett megvalósításához szükséges (függetlenül attól, hogy az jelen szerződésben,
illetve mellékleteiben esetleg nem, vagy rövidítetten szerepel, illetve nincs részletezve).
Vállalkozó a fenti szerződéses áron felül – a Megrendelő által megrendelt pótmunka
kivételével – semmilyen címen többletköltséget, díjat nem érvényesíthet Megrendelő
felé.
VI.4. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a többletmunka utólag csak akkor
számolható el, ha a Vállalkozó és a Megbízó a többletmunka szükségességéről történt
egyeztetést követően, az elvégzés jogosságára tekintettel erről megállapodnak.
VI.5. Megrendelő a kivitelezés fedezetét a Miniszterelnökség kezelő szerveként eljáró
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-től elnyert pályázati támogatásból biztosítja a
Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1.
melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1
Célelőirányzatok alcím, 31. Nemzetiségi célú költségvetési támogatások jogcímcsoport,
5. A hazai nemzetiségi közösségek céljait szolgáló projektek támogatása előirányzat
(jogcím) terhére.
VI.6. Megrendelő legfeljebb 1.500.000,- Ft összegű előleg igénybevételének lehetőségét
biztosítja. Az előleget a Megrendelő legkésőbb az építési munkaterület átadását követő
15 napon belül köteles megfizetni. Az igénybe vett előleg visszafizetésére az
végszámlába történő beszámítással kerül sor. Szerződő felek megállapodnak abban,
hogy Vállalkozó egy előlegről szóló számla, valamint a II. pontban meghatározott
feladat(o)k teljesítését követően egy végszámla benyújtására jogosult, mely a
Megrendelő részéről 15 napos fizetési határidővel kerül teljesítésre.
VI.7. A feladat akkor tekinthető teljesítettnek, ha azt Megrendelő teljesítésigazolásra
jogosult képviselője elfogadja. Számla benyújtására Megrendelő jóváhagyását követően
kiállított teljesítésigazolás alapján van lehetőség. Megrendelőnek lehetősége van arra,
hogy amennyiben a szolgáltatás nem felel meg minden követelménynek, részleges
teljesítésigazolást állítson ki.
VI.8. A teljesítés igazolására a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke jogosult.
VI.9. Vállalkozó a számlákat egy példányban nyújtja be. A számlán szerepeltetni szükséges a
tevékenység leírását és annak TEÁOR számát, valamint fizetési határidőként 15napot. A
benyújtott számla elválaszthatatlan részét képezi a teljesítésigazolás eredeti példánya.
VI.10. A leigazolt számla ellenértéke a kézhezvételtől számított 15 napon belül átutalással
kerül kiegyenlítésre a Vállalkozó ………………………………………. számú számlájára.
Késedelmes fizetés esetén Vállalkozó jogosult a mindenkori magyar jogszabályokban
kikötött késedelmi kamatokat érvényesíteni Megrendelővel szemben. A számlák
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tartalmi hiányosságaiból adódó késedelmes fizetéssel együtt járó többletköltségek
Vállalkozót terhelik.

VII. Kapcsolattartás, kézbesítés

VII.1. Felek a szerződés teljesítése során a teljesítés érdekében kijelölt képviselőik útján,
messzemenően együttműködnek, a szerződés megvalósítása tárgyában konzultálnak.
Felek az együttműködésre jogosított képviselőiket a következők szerint jelölik ki:
Megrendelő részéről:
Név:
Häfner Adél óvodavezető
Tel.:
74 /510-984
E-mail: wunderland.ovi7100@gmail.com
Tulajdonos részéről:
Név:
Babits Erika beruházási ügyintéző
Tel.:
06-20/2982500
E-mail:
babits.erika@szekszard.hu

Vállalkozó részéről:
Név:
Tel.:
E-mail:
VII.2. Felek a kapcsolattartók személyében történő változást haladéktalanul kötelesek
írásban közölni egymással. A kapcsolattartók személyében bekövetkező változás nem
eredményezi a szerződés módosítását.
VII.3. Felek a cégjegyzékben nyilvántartott adataiban, így különösen a székhelyében,
képviselőiben, bankszámlaszámban bekövetkező változásról kötelesek a másik felet a
változás bekövetkezését (bejegyzését) követő 10 (tíz) napon belül értesíteni. Felek
cégjegyzékben nyilvántartott adataiban történő változás nem eredményezi a szerződés
módosítását.
VII.4. Bármely, a Felek között a szerződés vagy jogszabály által előírt jognyilatkozatot írásban
kell megtenni. A jognyilatkozat azon a napon tekinthető közöltnek, amelyen személyes
kézbesítés esetén a másik Fél a jognyilatkozatot tartalmazó iratot átvette, postai
tértivevényes küldeményként való kézbesítés esetén a postai tértivevényen az átvétel
időpontjaként feltüntetett napon. A postán küldött iratot a kézbesítés megkísérlésének
napján kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta, továbbá ha a
postai kézbesítés a jelen szerződésben megjelölt vagy a másik Féllel a szerződéskötést
követően írásban közölt székhelyen vagy levelezési címen akadályba ütközött. Ha a
kézbesítés azért volt sikertelen, mert a címzett az iratot nem vette át - postai szolgáltató
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útján történő kézbesítés esetén a másik Félhez „nem kereste” jelzéssel érkezett vissza az iratot a kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon
kézbesítettnek kell tekinteni. A szerződéssel összefüggésben kizárólag írásban tehető a
másik Féllel szemben hatályos jognyilatkozat. A szóban tett jognyilatkozatot a Felek
érvénytelennek tekintik.
VII.5. Felek a hagyományos postai levelezésen túl, a gyors információcsere érdekében a
szerződés teljesítésére vonatkozóan a kapcsolatot szóban és e-mailen keresztül is
tartják. A kapcsolattartás során az e-mailen megküldött értesítést akkor tekintik
közöltnek, ha azt a levelezőrendszer visszaigazolta. A Felek által szóban egyeztetett
megállapodást pedig elfogadottnak kell tekinteni, ha arról írásbeli emlékeztető készül, az
email-en megküldésre kerül az érintettek részére, és azt a Felek által kijelölt Szakmai
kapcsolattartók elfogadják.

VIII. Szavatosság, a szerződést biztosító mellékkötelezettségek
VIII.1. A Vállalkozó köteles a szerződésben meghatározott szolgáltatását a szerződésben
foglalt tartalmi követelményeknek, a vonatkozó szakmai szabályoknak, ezek hiányában a
kialakult szakmai követelményeknek és gyakorlatnak megfelelően, az előírások
betartásával szolgáltatni. Vállalkozó kellékszavatossággal tartozik azért, hogy az általa
nyújtott szolgáltatás minden tekintetben szakszerű. A szolgáltatásnak alkalmasnak kell
lenni arra, hogy azt a Megrendelő rendeltetésszerűen, a szerződésben kikötött, a
szerződéskötéskor, illetve a teljesítés folyamán megismert célnak megfelelően
felhasználhassa.
VIII.2. Amennyiben a Vállalkozó a jelen szerződés szerinti bármely kötelezettséget
határidőben nem teljesíti, Megrendelő kötbérre jogosult azzal, hogy Megrendelő a
kötbért meghaladó kárát is érvényesítheti.
VIII.3. Amennyiben Vállalkozó a II.2. pontban meghatározott teljesítési határidőnek nem tesz
eleget, a IV.1. pont szerinti nettó vállalkozói díj alapján számítva késedelmi kötbért
köteles fizetni a Megrendelőnek.
A késedelmi kötbér mértéke a késedelmes naptári napok után a nettó vállalkozói díj 0,5
%-a.
A késedelem a szerződés III.2. pontjában meghatározott végső teljesítési határidő
lejártának napjától számítandó. Határidőben teljesít a Vállalkozó, ha az átadás-átvétel a
szerződés szerinti teljesítési határidőn belül (III.2.) megkezdődik.
VIII.4. A vállalkozási szerződés Vállalkozói érdekkörben felmerült okból történő meghiúsulása
esetén Vállalkozó meghiúsulási kötbér fizetésére köteles. A meghiúsulási kötbér
mértéke a nettó vállalkozói díj 15 %-a. Amennyiben Vállalkozó ezen meghiúsulási
kötbér megfizetésére kötelessé válik, azt súlyos szerződésszegésnek minősül.
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VIII.5. A kötbér lejárt követelésnek minősül, azt a Megrendelő az esedékes vállalkozói díjba
beszámíthatja.

IX. A szerződés megszűnése
IX.1. A szerződés megszűnik, ha
- a Felek a szerződésben foglalt feladataikat és kötelezettségeiket maradéktalanul
teljesítették;
- azt a Felek közös megegyezéssel megszüntetik vagy felbontják;
- a Megrendelő vagy a Vállalkozó a szerződést felmondja, vagy a szerződéstől eláll;
- a szerződést a bíróság megszünteti.
IX.2. Megrendelő a szerződéstől a szerződés teljesítésének megkezdése előtt bármikor
elállhat, ezt követően a teljesítésig a szerződést felmondhatja. A megrendelő elállása
vagy felmondása esetén köteles a Vállalkozónak a díj arányos részét megfizetni és a
szerződés megszüntetésével okozott kárt megtéríteni azzal, hogy a kártalanítás a
vállalkozói díjat nem haladhatja meg.
IX.3. Megrendelő a jelen szerződést a Vállalkozóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal, azonnali
hatállyal felmondhatja, ha a Vállalkozó a jelen szerződésben meghatározott
kötelezettségeit
súlyosan
megszegte
(rendkívüli
felmondás).
Súlyos
szerződésszegésnek minősül különösen, ha a Vállalkozó jelen szerződés szerinti
bármely kötelezettségét nem szerződésszerűen, nem határidőre, vagy Megrendelő
felszólítására sem teljesíti – függetlenül attól, hogy Megrendelő érvényesíti-e
kötbérigényét vagy sem – és ezzel az építési beruházás megvalósítását veszélyezteti,
illetve a Megrendelőnek kárt okoz.
IX.4. A szerződés Megrendelő által történő felmondása esetén Vállalkozó a már teljesített
szolgáltatások szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult; Megrendelőt pedig
megilleti az addig teljesített feladat(ok) eredményterméke.
IX.4. A szerződés felmondása esetén a sérelmet szenvedett fél egyben követelheti a neki
okozott kár megtérítését, valamint a szerződés szerinti egyéb jogkövetkezményeket –
különös tekintettel a kötbérkövetelésekre – jogosult érvényesíteni.
IX.5. Felek rögzítik, hogy a szerződés bármely okból a teljesítést megelőzően történő
megszűnése esetén soron kívül egyeztetnek, és egymással szemben fennálló
követeléseik tekintetében beszámítással élnek.
IX.6. A szerződés felmondása, vagy bármely más okból való megszűnése esetén, a
megszűnéstől számított 15 napon belül a Felek kötelesek egymással elszámolni.

X. A szerződés módosítása
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X.1. Jelen szerződést a Felek csak előzetes egyeztetés alapján kialakított közös
megállapodással, írásban módosíthatják.
X.2. A szerződésben szabályozottakat csak írásban (papír alapú dokumentum), a Felek
cégszerű aláírásával lehet módosítani. Szóban, ráutaló magatartással, vagy elektronikus
(nem papír alapú) formában írásban tett jognyilatkozat a szerződés módosítására nem
alkalmas.
XI. Záró rendelkezések
XI.1. Felek kijelentik, hogy mindketten elsősorban a jelen szerződés megfelelő teljesítésében
érdekeltek, ennek alapján megtesznek minden általában elvárható intézkedést, amely a
jogok jóhiszemű gyakorlásán alapszik, illetőleg tartózkodnak minden olyan
magatartástól, vagy tevékenységtől, amely a jelen szerződés teljesítését gátolná, vagy
veszélyeztetné.
XI.2. Felek kötelesek egymást értesíteni, ha a szerződésben vállalt valamely kötelezettség
teljesítése előre láthatóan akadályba ütközik, kivéve, ha az akadályt a másik félnek
közlése nélkül is ismernie kellett. Az akadályközlési kötelezettség elmulasztásával
okozott kárért a mulasztó fél a szerződésszegésért való felelősség szabályai szerint felel.
XI.3. Vállalkozó kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1)
bekezdés 1. pontja értelmében átlátható szervezetnek minősül.
XI.4. Felek egyezően kijelentik, hogy jelen megállapodás elválaszthatatlan részét képezi az
ajánlattételi felhívás, a Vállalkozó árajánlata, és az árajánlathoz csatolt, Vállalkozó által
kitöltött és jóváhagyott átláthatósági nyilatkozat, valamint a Szekszárdi Német
Nemzetiségi Önkormányzat elnökének határozata.
XI.5.
•
•
•

•

Vállalkozó zöld iroda módszertan szerint működik, vállalja, hogy dokumentumokat
csak szükség esetén és csak a szükséges terjedelemben nyomtat.
Újrahasznosított papírt alkalmaz irodai papírfelhasználásában legalább 15%-ban. (az
újrahasznosított anyagtartalom ezekben a papírokban> 90%).
A papírtakarékosság érdekében a nyomtatók alapbeállítása a kétoldalas nyomtatás,
környezetbarát szerkesztési elveket alkalmaz (minimális margó, minimális fehér hely,
kisebb betűméret, természetesen az olvashatóság szem előtt tartásával),
elektronikusan kommunikál, amikor lehetséges. A használt lapokat szelektáltan gyűjti,
a tonereket, tintapatronokat újratölteti.
Az utazások csökkentése érdekében elsődlegesen elektronikus úton kommunikál.

XI.6. Felek a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban tudomásukra jutott üzleti és egyéb
titkot, a másik félre vonatkozó adatot a másik fél hozzájárulása nélkül nem jogosultak
felfedni, illetve azok megőrzésére kötelesek. A másik fél előzetes jóváhagyása nélkül
titkos információt egyik fél sem tehet közzé, illetve nem bocsáthat harmadik személy
rendelkezésére, kivéve, ha ezt hatályos jogszabály alapján bíróság vagy más hatóság
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kötelező érvénnyel elrendeli.
XI.7. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a szerződés bármelyik rendelkezése
utóbb érvénytelennek, vagy teljesíthetetlennek minősül, a szerződés többi részét
érvényesnek tekintik, kivéve, ha Felek a szerződést az érvénytelen, vagy teljesíthetetlen
rész nélkül nem kötötték volna meg. Felek vállalják, hogy egymással kölcsönösen
együttműködve jóhiszeműen megkísérelnek az érvénytelen, vagy teljesíthetetlen rész
feltételeihez legközelebb álló, új feltételekben megállapodni.
XI.8. Megrendelő a Vállalkozó – jelen szerződésben szerepelő, illetve a Vállalkozó által
rendelkezésére bocsátott – személyes adatait a természetes személyeknek a személyes
adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról,
valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a
Tanács 2016. április 27. napján elfogadott 2016/679. számú rendelet (a továbbiakban:
„GDPR”) 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja alapján a Felek között fennálló szerződés
teljesítése érdekében kezeli.
XI.9. Szerződő Felek az elérni kívánt cél érdekében kölcsönösen és folyamatosan
együttműködnek, a teljesítés bármilyen ok miatt történő veszélyeztetése esetén
egymást haladéktalanul értesíteni kötelesek oly módon, hogy ezáltal bármelyikük
érdekkörében felmerülő károkozástól egymást óvják.
XI.10. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy esetleges jogvitáikat elsődlegesen békés
úton, tárgyalások útján kívánják rendezni, és csupán akkor fordulnak bírósághoz, ha a
tárgyalásos rendezés nem vezetett eredményre. Felek a szerződésből eredő jogviták
elbírálására perértéktől függően a Szekszárdi Járásbíróság, illetve a Szekszárdi
Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.
XI.11. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény, az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.)
Korm. rendelet, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.
XI.12. A szerződés 13 számozott oldalból áll, és 5 darab egymással teljesen megegyező
példányban készült, amelyből 4 darab eredeti példány a Megrendelőt, 1 darab eredeti
példány pedig Vállalkozót illeti meg.
Szerződő Felek jelen vállalkozási szerződést elolvasták, megértették, és mint ügyleti
akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag a képviselet szabályainak megtartásával
saját kezűleg aláírták.
Szekszárd, 20…. ………………………………….

…………………………………………………

Farkas Pál Györgyné elnök
Szekszárdi Német Nemzetiségi
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Vállalkozási szerződés a Wunderland Óvodában világításkorszerűsítéssel kapcsolatos villamos munkák
elvégzésére

Önkormányzat
Megrendelő

Ellenjegyzés
Pénzügyi ellenjegyzés
Jogi ellenjegyzés

Ellenjegyző neve és
beosztása
Tamási Anna
igazgatóságvezető
dr. Molnár Kata jegyző

Vállalkozó

Dátum

Aláírás

Mellékletek:
- 1. számú melléklet:
Ajánlati felhívás
- 2. számú melléklet:
Ajánlat és átláthatósági nyilatkozat
- 3. számú melléklet: Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselőtestületének…../20…(….) határozata
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ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 13
MELLÉKLET: 5 db

TÁRGY: Tájékoztatás a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó
biztoshelyetteshez benyújtott beadvány vonatkozásában
ELŐTERJESZTÉS
A SZEKSZÁRDI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2020. JÚNIUS 29-I RENDES ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ:
AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Farkas Pál Györgyné elnök
Weisz Gábor önkormányzati referens

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: dr. Göttlinger István aljegyző
Terjedelem: 1+2+22 oldal

Tisztelt Képviselő- testület!
A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 42/2019. (IX.30.)
határozatában úgy határozott, hogy a Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola, mint német
nemzetiségi intézmény intézményvezetői megbízásához a jogszabályban előírt egyetértés
megkérésének elmulasztása miatt beadvánnyal fordul az Alapvető Jogok Biztosának
Nemzetiségekért felelős helyetteséhez és Ritter Imréhez, német nemzetiségi parlamenti
képviselőhöz.
Az alapvető jogok biztosa és a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó
biztoshelyettes az alábbi intézkedéseket tette.
1. A feltárt visszásság megszüntetése és megelőzése érdekében felkérte az Emberi
Erőforrások Minisztériumának köznevelésért felelős államtitkárát: az oktatásért felelős
miniszter vonatkozó döntésének előkészítése körében biztosítsa, hogy a Szekszárdi
Német Nemzetiségi Önkormányzat a jogszabályban előírtak szerint, az egyetértési jog
gyakorlására nyitva álló határidőkre is figyelemmel, az eljárás minden szakaszában
élhessen az egyetértési jogával a Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola
intézményvezetői beosztásának ellátására kiírandó pályázat elbírálása során.
2. A feltárt visszásság megszüntetése érdekében az Ajbt. 32. §-a alapján felhívta a
Szekszárdi Tankerületi Központ igazgatóját, hogy a továbbiakban a Szekszárdi Dienes
Valéria Általános Iskola intézményvezetői beosztásának megbízásával kapcsolatos
döntések előkészítése során a jogszabályban előírtaknak megfelelően, az egyetértési
jog gyakorlására nyitva álló határidőkre is figyelemmel járjon el, és minden esetben, az
eljárás minden szakaszában biztosítsa a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat
részére az egyetértési jog gyakorlását.
3. Javasolta az Országgyűlés Magyarországi nemzetiségek bizottságának, hogy: a
bizottsági tagok, valamint az országos nemzetiségi önkormányzatok által delegált
képviselők, illetve szakértők közreműködésével – bevonva a Miniszterelnökséget,
valamint az Emberi Erőforrások Minisztériumát – tekintse át a jelentésünkben feltárt,
a Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola intézményvezetői beosztásának
megbízására vonatkozó döntések esetében tapasztalt, a Szekszárdi Német
Nemzetiségi Önkormányzat egyetértési jogának gyakorlását akadályozó
visszásságokat, továbbá az Njt. 2020. január 1-jétől hatályos 27. §, 35. §-ainak
módosításával összefüggésben feltárt visszásságokat, és azokhoz kapcsolódóan –
szakmai meggyőződése alapján – alakítsa ki az álláspontját és javaslatát.
4. Az Ajbt. 37. §-a alapján felkérte a Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi
Kapcsolatokért felelős Helyettes Államtitkárát, hogy tekintse át a jelentésben felvetett,
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az Njt. 2020. január 1-jétől hatályos 27. §, 35. §-ainak módosításával összefüggésben
feltárt szabályozási ellentmondásokat, hiányosságokat és fontolja meg – az
Országgyűlés Magyarországi nemzetiségek bizottságának szakmai álláspontja és
javaslata alapján, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, valamint ha szükséges, más
kormányzati szervek bevonásával – a lehetséges jogszabály-módosítás előkészítésének
kezdeményezését.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a tájékoztatás
tudomásulvételére.
Szekszárd, 2020. június 23.
Farkas Pál Györgyné
elnök
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Határozati kivonat a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete
2019. szeptember 30-i rendes nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből
A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
42/2019. (IX.30.) határozata
a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó biztoshelyetteshez
beadvány benyújtásáról
A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete
1. úgy határoz, hogy a Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola, mint német nemzetiségi
intézmény intézményvezetői megbízásához a jogszabályban előírt egyetértés
megkérésének elmulasztása miatt beadvánnyal fordul az Alapvető Jogok Biztosának
Nemzetiségekért felelős helyetteséhez és Ritter Imréhez, német nemzetiségi
parlamenti képviselőhöz.
Határidő: 2019. szeptember 30.
Felelős: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
2. felhívja az elnököt a beadvány benyújtására.
Határidő: 2019. október 11.
Felelős: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök

Dr. Józan-Jilling Mihály s.k.
elnök

dr. Molnár Kata s.k.
jegyző

A kiadmány hiteléül:
Szekszárd, 2019. október 2.
dr. Molnár Kata jegyző nevében és megbízásából:
Feri Blanka
osztályvezető
A határozatról értesül:
 dr. Horváth Annamária oktatási referens

Í rásos kiegé szí té sa SzNNÖ 2019.szept.30-án tartott ülé sé n tárgyalt 1.sz.napirendi ponthoz

,,Tójé kozódós a Szekszórdi Dienes Vaté ria Általónos lskola, né met nemzetisé gi inté zmé ny
v ezeté sé b e n ki a l a ku lt he lyzetrő l"
Az ügy előzmé nye, hogy az iskola -Va]eria Dienes GrundschuIe - korábbi sikeres pályázat
után megbí zott inté zmé nyvezetője, Simon Andrea mé g 2019-ben nyiIvános pályázatot
nyú jtott be a 2019-ben lejáró inté zmé nyvezetői megbí zatásának meghosszabbí tása
é rdeké ben.A pályázat az é v első felé ben megjárta a szüksé ges jogszabáIy által előí rt
fórumokat é s azzal önkormányzatunk is foglalkozott, é rvé nyesí tveegyeté rté sijogát,

hasonlóan megjárta a pályázat Szekszárd MJ Város Közgyűlé sé t is, ahol a pályázat
támogató vé lemé nyt kapott. Az iskola fenntartója a Klebelsberg !nté zmé nyfenntartó
Központ. A nyilvános pályázatra egyetlen pályázat került benyú jtásra, Simon Andreáé .
Mé g a nyáron, jú liusban a városban terjengő hí rek (máské ppen nem kí vánnám minősí teni
a jelensé get) szerint a megbí zásra jogosult oktatásé rt felelős miniszter nem bí zta meg a
pályázat benyú jtóját az inté zmé nytovábbi vezeté sé re.Errő! a té nyről, i!l. indokárÓ! a
né met nemzetisé gi inté zmé ny vonatkozásában egyeté rté sijoggaI rendelkező Szekszárdi
Né met Nemzetisé gi Önkormányzatot mind a mai napig hivatalosan nem tájé koztatták!
Hasonlóké ppen a városban terjedő hí rek a!apján tudhatjuk, hogy az inté zmé nyvezeté sé re
a korábbi helyettes inté zmé nyvezető, Prischetzkyné , Márkus Emőke kapott megbí zást. Az
eljárást a Szekszárdi Né met Nemzetisé gi Önkormányzat sé relmesnek tartja.
Ennek alátámasztása é rdeké ben szeretné k a következő é rvé nyes jogszabályokra

hivatkozni:
ad L./A nemzetisé eek iogairól szóIó 201l.é vi CLXXIX.törvé nv Z.§ 4.a) bekezdé se alapján az
iskola ngmzetisé ei köznevelé si inté zmé nv.
ad 2.| A nemzeti köznevelé sről szó!ó 201l..é vi CXC.törvé nv 84.§ 9.c) bekezdé se
egyé rtelműen szabály ozza atelepülé si nemzetisé gi önkormányzat egyeté rté sijogát.
ad 3.1Az inté zmé nyvezetői feladatok ellátását sikertelen pályázati eljárás eseté ben a
326l2oI3.IVll1.3O.) Kormányrendelet szabályozza. A 24.§ (1) é s (2) bekezdé s a kötÖtt idejű
megbí zás felté teleit szabályozza.

A 24.§ (3) pontja szerint ,,Az (1) é s (2) bekezdé sben szabályozott vezetői megbí zást a
......., ill. a fenntartó vezetője vagy megbí zottja adja. A vezetői
miniszter...
meabí záshoz be kell szerezni a h?lvi nemzetisé qi önkormánvzat eaveté rté sé t.ha a
köznevelé si inté zmé nva nemzetisé ai nevelé s-oktatásban ré szt vevő inté zmé nv."
Mindez a mai napig nem törté nt meg, ezé rt álláspontunk szerint jogsé rté störté nt, é s a
Szekszárdi Né met Nemzetisé gi Önkormányzat javasolja, hogy a ké rdé sbenforduljon az
Alapvető Jogok Biztosának nemzetisé geké rt felelős helyettesé hez é s Ritter lmre
parlamenti ké pvise!ő ú rhoz.
Szekszárd, 2019.szept.30.

Dr. Szalayné Dr. Sándor Erzsébet

Dr. Kozma Ákos

ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSÁNAK HIVATALA
AZ ENSZ ÁLTAL AKKREDITÁLT NEMZETI EMBERI JOGI INTÉZMÉNY

Ügyszám:
Előadó:
Melléklet:

AJB-672/2020
dr. Varjú Gabriella
jelentés

Farkas Pálné
elnök
Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat
info@sznno.hu
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Tisztelt Elnök Asszony!
Tájékoztatjuk, hogy a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzatnak egy korábbi
panaszbeadványa alapján indított, a nemzetiségi önkormányzat nemzetiségi nevelési-oktatási
intézményvezetői megbízásához szükséges egyetértési jogával kapcsolatos vizsgálatunkat lezártuk.
A megállapításainkat és a javaslatainkat tartalmazó AJB-672/2020. számú közös jelentésünket
mellékelten megküldjük.
Bízunk benne, hogy a javaslataink és a kezdeményezett intézkedések elősegítik a feltárt
visszásságok megfelelő orvoslását és azok jövőbeni megelőzését.
Szíves együttműködésükben bízva, további eredményes munkát és jó egészséget kívánunk!
Budapest, 2020. április 24.
Üdvözlettel,
Dr. Kozma Ákos s.k.

Dr. Szalayné Dr. Sándor Erzsébet s.k

Levélcím: 1387 Bp, Pf. 40. Feladatellátás helye: R70 Irodaház 1074 Bp. Rákóczi út 70-72. Ügyfélszolgálat: 1054 Bp. Vértanúk tere 1.
Tel.: 06 1 475-7100; Hivatali kapu: 420418398; Honlap: www.ajbh.hu; E-mail: panasz@ajbh.hu; Adatkezelői nyilvántartási szám: 40689.

Dr. Szalayné Dr. Sándor Erzsébet

Dr. Kozma Ákos
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AZ ENSZ ÁLTAL AKKREDITÁLT NEMZETI EMBERI JOGI INTÉZMÉNY
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Az alapvető jogok biztosának és a Magyarországon élő nemzetiségek
jogainak védelmét ellátó biztoshelyettesének
KÖZÖS JELENTÉSE
az AJB-672/2020. számú ügyben
a nemzetiségi önkormányzat nemzetiségi nevelési-oktatási
intézményvezetői megbízásához szükséges egyetértési jogának
gyakorlásával összefüggésben

Előadó:
Varjú Gabriella
Érintett szervek:
 Szekszárdi Tankerületi Központ
 Emberi Erőforrások Minisztériuma
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Az eljárás megindítása
A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat (Nemzetiségi Önkormányzat)
elnöke panasszal fordult a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó
biztoshelyetteshez. Beadványában a nemzetiségi nevelési-oktatási tevékenységet ellátó
Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola intézményvezetőjének megbízására vonatkozó
eljárást és döntést kifogásolta.
A panasz szerint az intézményvezetői beosztás ellátására 2019. február 25-én kiírt
pályázati eljárást – a pályázat elutasítása miatt – az Emberi Erőforrások Minisztériumának
köznevelésért felelős államtitkára a 2019. július 12-i döntésében eredménytelenné nyilvánította.
Ezt követően az – eredménytelen pályázati eljárás esetén szükséges – egy évre szóló
intézményvezetői megbízáshoz a Szekszárdi Tankerületi Központ nem szerezte be az
Nemzetiségi Önkormányzat egyetértését, és az ügyben született érdemi döntésről a Nemzetiségi
Önkormányzat elnöke, illetve a képviselő-testülete sem kapott hivatalos értesítést.
Tekintettel arra, hogy az ügyben a nemzetiségi jogok, valamint a jogbiztonság
követelményének érvényesülésével összefüggésben visszásság gyanúja merült fel, az alapvető
jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény (Ajbt.) 18. § (1) bekezdése és 20. § (1) bekezdése
alapján – figyelemmel az Ajbt. 41. § (5) bekezdésére és Alapvető Jogok Biztosának Hivatala
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2012. (01. 02.) számú utasítás 1. melléklet 29. § (4)
bekezdésére is – vizsgálatot indítottunk. Eljárásunk során az Ajbt. 21. § (1) bekezdés b) pontja
alapján az EMMI Köznevelésért Felelős Államtitkárát vizsgálat lefolytatására, illetve részletes
tájékoztatás nyújtásra kértük fel.
Az érintett alkotmányos jogok és elvek
-

-

-

A jogállamiság elvéből fakadó jogbiztonság követelménye: „Magyarország független,
demokratikus jogállam.” [Alaptörvény B) cikk (1) bekezdés];
A nemzetiségek a magyar politikai közösségen belüli, állami védelmet és támogatást
élvező kulturális és politikai közösségek: „A velünk élő nemzetiségek a magyar politikai közösség
részei és államalkotó tényezők. Vállaljuk, hogy […] a magyarországi nemzetiségek nyelvét és kultúráját
[…] ápoljuk és megóvjuk.” [Alaptörvény, Nemzeti hitvallás] „A Magyarországon élő nemzetiségek
államalkotó tényezők.” [Alaptörvény XXIX. cikk (1) bekezdés első mondat];
A nemzetiségek alapvető jogainak részletes (és garanciális) szabályait a nemzetiségek
jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény tartalmazza: „A Magyarországon élő nemzetiségek
jogaira vonatkozó részletes szabályokat, valamint a helyi és országos önkormányzataik
megválasztásának szabályait sarkalatos törvény határozza meg.” [Alaptörvény XXIX. cikk (3)
bekezdés];
A nemzetiségi közösségek önkormányzáshoz való joga: „A Magyarországon élő nemzetiségek
helyi és országos önkormányzatokat hozhatnak létre.” [Alaptörvény XXIX. cikk (2) bekezdés].
Az alkalmazott jogszabályok

-

Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) (Alaptörvény);
Az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény (Ajbt.);
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (Njt.);
A nemzeti köznevelésről 2011. szóló CXC. törvény (Nkt.);
A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról rendelkező
326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet
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A megállapított tényállás
A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat panaszának részletes bemutatása
A Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke a 2019 októberében megküldött panaszában
a Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola intézményvezetőjének megbízására vonatkozó
eljárást és döntést sérelmezte.
Az elnök a beadványában részletesen ismertette a Nemzetiségi Önkormányzat egyetértési
jogának gyakorlását akadályozó körülményeket. A Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola
intézményvezetőjének 2019 nyarán járt le az intézményvezetői megbízása, ezt megelőzően
nyilvános pályázatot hirdettek, amelyre – megbízatásának meghosszabbítása érdekében – az
akkori vezető egyedüli pályázóként jelentkezett. A pályázati eljárást az elnök véleménye szerint a
vonatkozó jogszabályoknak megfelelően folytatták le, ennek keretében a Nemzetiségi
Önkormányzat élt az egyetértési jogával. Az egyeztetési eljárásba bevont személyek, illetve
intézmények véleménye, valamint a Nemzetiségi Önkormányzat egyetértési jogának gyakorlása
során kialakított álláspontja egybehangzó volt: minden érintett támogatta az intézményvezető
újbóli megbízását, amelyről a Szekszárdi Tankerületi Központ is időben értesült.
Ezt követően 2019 júliusában, Szekszárd városában az a „hír terjedt el”, hogy a pályázót
nem bízták meg az intézmény további vezetésével. Erről a tényről, illetve ennek indokairól az
egyetértési joggal rendelkező Nemzetiségi Önkormányzat nem kapott hivatalos tájékoztatást.
A Nemzetiségi Önkormányzat elnöke a városban terjedő szóbeli információk útján
értesült arról is, hogy végül a nemzetiségi nevelési-oktatási intézmény vezetésével a korábbi
intézményvezető-helyettest bízták meg.
A Nemzetiségi Önkormányzat elnöke azt kifogásolta, hogy az egy évre szóló
intézményvezetői megbízáshoz az Emberi Erőforrások Minisztériuma nem kérte az Nemzetiségi
Önkormányzat egyetértését, és a döntésről hivatalos értesítést sem küldött a képviselőtestületnek, illetve az önkormányzat elnökének.
A Nemzetiségi Önkormányzat álláspontja szerint az eljárás sértette a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 84. § (9) bekezdés c) pontja szerinti
egyetértési jog gyakorlását.
Az EMMI Köznevelésért Felelős Államtitkárság válasza
A köznevelésért felelős államtitkár a panasszal összefüggésben – a saját hatáskörében
lefolytatott vizsgálat alapján – a következő tájékoztatást adta.
A Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola intézményvezetői beosztás ellátásának 2019.
február 25-én kiírt pályázati felhívására egy pályázó – az általános iskola akkori intézményvezetője
– nyújtott be pályázatot. A köznevelési intézmény szakmai alapdokumentuma tartalmazza a
nemzetiségi nevelési-oktatási feladat ellátását, és e feladatot az intézmény ténylegesen ellátja (a
tanulók több, mint 25%-a részt vesz nemzetiségi nevelés-oktatásban), ezért a pályázati eljárás
során a Szekszárdi Tankerületi Központ az intézmény vezetőjének megbízásával összefüggésben
beszerezte a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat egyetértését. Az emberi erőforrások
minisztere nevében eljáró Emberi Erőforrások Minisztériumának köznevelésért felelős
államtitkára a 2019. július 12-én hozott döntésében nem adott megbízást a pályázónak, és
eredménytelenné nyilvánította a pályázati eljárást.
A köznevelési államtitkár döntéséről a Szekszárdi Tankerületi Központ 2019. július 19-én
a Klebelsberg Központ leveléből értesült, amely levél arra is felhívta a tankerületi igazgató
figyelmét, hogy az eredménytelen vagy érvénytelen pályázati eljárás (nemleges döntés, illetve nem
érkezett pályázat) esetében az egy évre szóló intézményvezetői feladatok ellátására szóló megbízás
felterjesztéséről 2019. július 22. napjáig gondoskodjon (annak érdekében, hogy az
intézményvezetői feladatok ne maradjanak ellátatlanul).
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Erre tekintettel a Szekszárdi Tankerületi Központ a pedagógusok előmeneteli
rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési
intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet (Korm.
rendelet) 24. § (1) bekezdése alapján – nyilvános pályázat kiírása nélkül – javaslatot tett a
köznevelési intézmény vezetésével kapcsolatos feladatok ellátására, egy éves megbízás keretében
az intézmény intézményvezető-helyettese személyében. A tájékoztatás szerint a felterjesztés előtt
a Szekszárdi Tankerületi Központ igazgatója – a rendelkezésére álló rendkívül szűk határidőre
tekintettel – szóban egyeztetett a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat
elnökhelyettesével az egy éves megbízásra javasolt személyről és megállapodtak abban, hogy a
nemzetiségi önkormányzat elnökhelyettese egyetért a jelölt egy éves megbízásával, és erre
tekintettel a Tankerületi Központ írásban nem szerzi be a nemzetiségi önkormányzat egyetértését.
A fentiek alapján a Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola intézményvezetői
feladatainak ellátásával a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 23. § (1)
bekezdése és a Korm. rendelet 24. § (1) és (3) bekezdései szerint 2019. augusztus 16. napjától – az
intézményvezetői feladatok ellátására kiírt pályázati eljárás eredményes befejezéséig –, de
legfeljebb 2020. augusztus 15. napjáig az intézményvezető-helyettest bízta meg a köznevelésért
felelős államtitkár.
A köznevelésért felelős államtitkár válaszlevelében hivatkozott a nemzetiségek jogairól
szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (Njt.) 27. §-ára is, melynek értelmében, ha jogszabály a
nemzetiségi önkormányzat részére valamely döntés meghozatalánál a közneveléssel kapcsolatos
ügyben véleményezési vagy egyetértési jogot biztosít, a nyilatkozat megtételére – jogszabály eltérő
rendelkezésének hiányában – harminc nap áll rendelkezésre. A határidő – bármely érdekeltnek a
másik félhez intézett nyilatkozata alapján – egy alkalommal további harminc nappal
meghosszabbodik. A határidő jogvesztő.
A Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésében szabályozott, az intézményvezetői feladatok
ellátására irányuló megbízás ideiglenes jellegű, átmeneti időre – egy évre – szól. Az egy évre szóló
megbízás adása esetén az intézmény vezetésének folyamatos biztosítása az elsődleges cél, és a
fentiekben ismertetett okokra tekintettel nem állt elegendő idő arra, hogy a Njt. 27. §-ban előírt
harminc napos határidő biztosított legyen az érintett helyi nemzetiségi önkormányzat számára az
egyetértési jog gyakorlására.
A köznevelésért felelős államtitkár álláspontja szerint a fent ismertetett körülmények,
indokok alapján egy kommunikációs félreértés, valamint a nagyon szűk idő miatt nem
került sor a Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola egy éves vezetői megbízása esetén
a helyi nemzetiségi önkormányzat írásbeli egyetértésének beszerzésére.
A hasonló esetek elkerülése érdekében a köznevelési államtitkár felhívta a tankerületi
központ vezetőjének figyelmét, hogy bármely jövőbeni döntés előkészítése során a
nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületének egyetértését minden esetben írásban
szükséges megkérni.
A köznevelésért felelős államtitkár a megkeresésünkre adott leveléhez csatolta a 2019.
november 11-én kelt, a Szekszárdi Tankerületi Központ igazgatójához írott levelét. A levélben a
köznevelésért felelős államtitkár arra is felhívta a tankerületi központ igazgatójának figyelmét,
hogy az egyetértési jog gyakorlására a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete
jogosult, és annak kinyilvánítása egy határozati formában rögzített írásos nyilatkozat.
Végül arra kérte az igazgatót, hogy a jövőben fordítson nagyobb figyelmet a jogszabályok
körültekintő alkalmazására.

4

A vizsgálat megállapításai
I. A hatáskör tekintetében
Az alapvető jogok biztosának és biztoshelyetteseinek feladat- és hatáskörét, valamint az
ezek ellátásához szükséges vizsgálati jogosultságokat az Ajbt. határozza meg. Az Ajbt. 18. § (1)
bekezdése szerint az alapvető jogok biztosához bárki fordulhat, ha megítélése szerint hatóság,
ezen belül például közigazgatási szerv1, közszolgáltatást végző szerv2 tevékenysége vagy
mulasztása a beadványt tevő személy alapvető jogát sérti vagy annak közvetlen veszélyével jár (a
továbbiakban együtt: visszásság), feltéve, hogy a rendelkezésre álló közigazgatási jogorvoslati
lehetőségeket – ide nem értve a közigazgatási pert – már kimerítette, vagy jogorvoslati lehetőség
nincs számára biztosítva.
Az Ajbt. 18. § (1) bekezdésére figyelemmel a tankerületi központ közszolgáltatónak, az
Emberi Erőforrások Minisztériuma pedig közigazgatási szervnek (központi kormányzati
igazgatási szervnek) minősül.
A biztos és biztoshelyettesei a mandátumuk keretei között maradnak akkor, amikor az
alapjogi aspektusú vizsgálathoz nélkülözhetetlen módon a konkrét alapjogsérelmek és ezen
alapuló panaszok alapján és azok megelőzése érdekében áttekintik a releváns jogi szabályozás
egyes elemeit, feltérképezik és jelzik a jogalkotó szervek felé a normaszöveggel
kapcsolatban felmerülő alkotmányossági aggályokat.
Az Ajbt. 37. §-a értelmében, ha az alapvető jogok biztosának álláspontja szerint a
visszásság valamely jogszabály vagy közjogi szervezetszabályozó eszköz felesleges, nem
egyértelmű vagy nem megfelelő rendelkezésére, illetve az adott kérdés jogi szabályozásának
hiányára vagy hiányosságára vezethető vissza, a visszásság megállapítása vagy annak a jövőbeni
elkerülése érdekében javasolhatja a jogalkotásra vagy a közjogi szervezetszabályozó eszköz
kiadására jogosult szervnél a jogszabály vagy közjogi szervezetszabályozó eszköz módosítását,
hatályon kívül helyezését vagy kiadását, illetve a jogszabály előkészítőjénél jogszabály
előkészítését.
Az Ajbt. tehát feljogosítja az alapvető jogok biztosát, valamint helyetteseit egy adott jogi
szabályozás alapjogi szempontú vizsgálatára, valamint a jogszabály hiányosságával összefüggő
intézkedések megfogalmazására.
Az Ajbt. 28. § (1) bekezdése szerint a lefolytatott vizsgálatról jelentés készül. Az Ajbt. 3. §
(2) bekezdés d) pontja szerint az alapvető jogok biztosának a Magyarországon élő nemzetiségek
jogainak védelmét ellátó helyettese figyelemmel kíséri a Magyarországon élő nemzetiségek
jogainak érvényesülését, és közreműködik az alapvető jogok biztosának vizsgálatában. Az Ajbt.
41. § (5) bekezdése azt is rögzíti, hogy az alapvető jogok biztosa a kiadmányozási jogot a
Szervezeti és Működési Szabályzatban a helyettesekre átruházhatja.
Mindezek alapján az alapvető jogok biztosa és a Magyarországon élő nemzetiségek
jogainak védelmét ellátó helyettese a jelentést közösen készítette el.
II. Az alkotmányos alapjogok és alapelvek tekintetében
Az alapvető jogok biztosa, biztoshelyettesei egy adott társadalmi probléma mögött álló
összefüggés-rendszer feltárása során alapjogi érveket sorakoztatnak fel, autonóm, objektív és
neutrális módon járnak el.

1
2

Ajbt. 18. § (1) a)
Ajbt. 18. § (1) l)
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Ugyanakkor következetesen, zsinórmértékként támaszkodnak az Alkotmánybíróság
alapvető jogállami garanciákkal és az alapjogok tartalmával kapcsolatos korábbi elvi
megállapításaira is, valamint – az ombudsmani jogvédelem speciális vonásainak megfelelően –
alkalmazzák az alapjog-korlátozás alkotmányosságát megítélni hivatott egyes alapjogi teszteket.
Az Alkotmánybíróság a 22/2012. (V. 11.) AB határozatában arra mutatott rá, hogy „az
előző Alkotmány és az Alaptörvény egyes rendelkezései tartalmi egyezősége esetén éppen nem a korábbi
alkotmánybírósági döntésben megjelenő jogelvek átvételét, hanem azok figyelmen kívül hagyását kell indokolni”. 3
Ugyanakkor a testület a 13/2013. (VI. 17.) AB határozatának indokolása során azt emelte ki, hogy
az adott határozatban vizsgált törvényi rendelkezések esetében már az Alaptörvény negyedik
módosítása alapján jár el a korábbi alkotmánybírósági határozatokban foglaltak
felhasználhatóságát illetően. A testület ennek kapcsán elvi éllel mondta ki azt, hogy „az
Alkotmánybíróság a hatályát vesztett alkotmánybírósági határozat forrásként megjelölésével, a lényegi, az adott
ügyben felmerülő alkotmányossági kérdés eldöntéséhez szükséges mértékű és terjedelmű tartalmi vagy szövegszerű
megjelenítéssel hivatkozhatja vagy idézheti a korábbi határozataiban kidolgozott érveket, jogelveket. Az
indokolásnak és alkotmányjogi forrásainak ugyanis a demokratikus jogállamban mindenki számára
megismerhetőnek, ellenőrizhetőnek kell lennie, a jogbiztonság igénye az, hogy a döntési megfontolások átláthatóak,
követhetőek legyenek. A nyilvános érvelés a döntés indoklásának létalapja. A korábbi határozatokban kifejtett
érvek felhasználhatóságát az Alkotmánybíróság mindig esetről esetre, a konkrét ügy kontextusában vizsgálja”. 4
Jogbiztonsághoz fűződő jog
Az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdése alapján Magyarország független,
demokratikus jogállam. Az Alkotmánybíróság korábbi töretlen gyakorlata alapján ennek a
jogállami minőségnek nélkülözhetetlen eleme a jogbiztonság.
Az Alkotmánybíróság által gyakran hivatkozott tétel, hogy a jogbiztonság az állam – s
elsősorban a jogalkotó – kötelességévé teszi annak biztosítását, hogy a jog egésze, egyes
részterületei és az egyes jogszabályok is világosak, egyértelműek, működésüket tekintve
kiszámíthatóak és előreláthatóak legyenek a norma címzettjei számára. A jogbiztonság
követelménye azonban nemcsak az egyes normák egyértelműségét követeli meg, hanem az egyes
jogintézmények működésének kiszámíthatóságát is, vagyis ezen alapelvnek a szabályozás
szintjén és a jogalkalmazó szervek mindennapi gyakorlatában is érvényesülnie kell. 5
A nemzetiségek alapvető jogai
A nemzetiségek alapvető jogait az Alaptörvény XXIX. cikke határozza meg. Az
Alaptörvény rendelkezése szerint a Magyarországon élő nemzetiségek államalkotó tényezők.
Minden, valamely nemzetiséghez tartozó magyar állampolgárnak joga van önazonossága szabad
vállalásához és megőrzéséhez. A Magyarországon élő nemzetiségeknek joguk van az
anyanyelvhasználathoz, a saját nyelven való egyéni és közösségi névhasználathoz, saját kultúrájuk
ápolásához és az anyanyelvű oktatáshoz.
A nemzetiségek kiemelt jelentőségű alapjoga, hogy helyi és országos
önkormányzatokat hozhatnak létre. Az Alaptörvény ezzel kifejezésre juttatja, hogy ezek a
képviseleti szervek egyes közjogi jogosultságok alanyai lehetnek.
Az Alkotmánybíróság megállapítása szerint a nemzeti és etnikai kisebbségek
(nemzetiségek) közéletben való részvételnek és a képviseletnek egyik formája a helyi és országos
önkormányzatok létrehozásának a joga.
Az Alkotmánybíróság a 12/2004. (IV. 7.) AB határozatában korábbi döntéseire
hivatkozva hangsúlyozta: „Az állam kötelessége az alapvető jogok ’tiszteletben tartására és védelmére’ a
szubjektív alapjogokkal kapcsolatban nem merül ki abban, hogy tartózkodnia kell megsértésüktől, hanem
magában foglalja azt is, hogy gondoskodnia kell az érvényesülésükhöz szükséges feltételekről.
22/2012. (V. 11.) AB határozat, Indokolás [41].
13/2013. (VI. 17.) AB határozat, Indokolás [33]-[34].
5 Ld. 9/1992. (I. 30.) AB határozat, ABH 1992, 65-66., 38/2012. AB határozat, Indokolás [84], 3116/2016. (VI. 21.)
AB határozat, Indokolás [24].
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Ennek érdekében a jogalkotó köteles olyan szabályozást alkotni, amely a lehető legnagyobb mértékben
biztosítja az alapjogok érvényesülését” 6.
Amint arra az Alkotmánybíróság már a 48/1998. (XI. 23.) AB határozatában is
rámutatott: „Az Alkotmány egyes esetekben nevesíti az intézményvédelmi kötelességeket, másutt nem, előfordul
az is, hogy éppen az alanyi jogi oldal marad háttérben; a megfogalmazás és a hangsúlybeli különbségek nem
változtatnak azon, hogy az alapjogok egyaránt tartalmazzák a szubjektív jogokat és az objektív, ennél szélesebb
állami kötelességeket is”. 7
A nemzetiségek kultúrájának, önazonosságának megőrzésére irányuló szabályok
megalkotásánál a törvényhozó széles döntési jogosultsággal rendelkezik, ennek a döntési
szabadságnak a korlátait azonban az Alaptörvény rendelkezései, így különösen az alapjogokra
vonatkozó szabályok határozzák meg.8
A jogalkotó a Njt.-t kifejezetten az Alaptörvénynek a magyarországi nemzetiségek ügye
iránt kinyilvánított felelősségvállalására figyelemmel alkotta meg. A Njt. célja, hogy a
nemzetiségek sajátos, az Alaptörvényben alapvető szabadságjogokként általánosságban
megfogalmazott egyéni és közösségi jogait részletezze, és széles körben biztosítsa. A Njt.
preambuluma e célkitűzések részeként fogalmazza meg, hogy Magyarország – többek között –
biztosítja a nemzetiségi közösségek önigazgatáshoz, önkormányzatisághoz való jogát.
A Njt. a nemzetiségek oktatási önigazgatása alatt az állam költségvetési, jogalkotási és
felsőoktatás-irányítási feladatvállalását, a nemzetiségi önkormányzatok együttműködési,
véleményezési és egyetértési jogainak a szabályozását és biztosítását, a nemzetiségi
önkormányzatok nevelési-oktatási intézményfenntartóvá válásának a támogatását, valamint a
nemzetiséghez tartozók – nemzetiségi nevelés-oktatás vonatkozásában való – előnyben
részesítését érti.
III. Az ügy érdeme tekintetében
3.1. A nemzetiségi önkormányzat egyetértési jogának biztosítása a nemzetiségi nevelésioktatási intézmény vezetőjének megbízásakor – jogszabályi háttér
Mindenekelőtt célszerű áttekinteni a panaszügy szempontjából lényeges, a nemzetiségi
önkormányzatok részvételi jogosítványainak alkalmazásával összefüggő jogszabályi hátteret. A
nemzetiségi önkormányzatok a feladat- és hatáskörükbe tartozó nemzetiségi közügyekben
önállóan vagy más szervekkel együttesen járhatnak el.9 Az Njt. határozza meg a nemzetiségi
önkormányzat együttműködésének szabályait más szervekkel, e körben megállapítja egyes
részvételi jogosítványokhoz (a tájékoztatáskéréstől az egyetértési jogig), valamint az
együttműködés során megvalósuló mulasztásokhoz kapcsolódó garanciális szabályokat. A
nemzetiségi önkormányzatok a nemzetiségi közügyek intézése során együttműködnek az állami és
helyi önkormányzati szervekkel. A részvételi jogosítványok formáinak tekinthetők az egyetértési,
a véleményezési, a megkeresési, illetve a kezdeményezési jogosultságok.
A részvételi jogosultságok szabályozásának célja, hogy a nemzetiségi önkormányzatok
megkerülhetetlenek legyenek, és az álláspontjukat a döntéshozó szervek kötelesek
legyenek figyelembe venni az összes olyan lényeges kérdésben, amelyek az általuk
képviselt közösségeket érintik, vagy érinthetik, de az azokról történő döntések más
szervek hatáskörébe tartoznak.
A nevelési-oktatási terület kiemelkedően jelentős a hazai nemzetiségi közösségek
kulturális autonómiájának megteremtése szempontjából.
12/2004. (IV. 7.) AB határozat, ABH 2004, 225.
48/1998. (XI. 23.) AB határozat, ABH 1998, 341.
8 Ld. 45/2005. (XII. 14.) AB határozat, ABH 2005, 570.
9 Njt. 78. § (2) bekezdés.
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A kulturális autonómia létrehozásának, megerősítésének egyik jelentős eszköze a
nemzetiségi önkormányzati fenntartású intézményrendszer létrehozása és működtetése.
Az elmúlt évtizedekben egyre több óvodát és általános iskolát működtet országos vagy
helyi nemzetiségi önkormányzat, alapvető stratégiai cél a nemzetiségi önkormányzatok
intézményfenntartói jogainak erősítése.
Emellett azonban nagyon fontos azoknak a nemzetiségi köznevelési intézményeknek a
helyzete és működési feltételei, amelyek a települési önkormányzat, illetve az állam fenntartásában
maradtak. Ehhez kapcsolódóan a Nkt. egyértelműen és pontosan meghatározza azokat a
fenntartói irányítási jogkörbe tartozó döntéseket, amelyeket az érintett nemzetiségi
önkormányzatok nélkül a fenntartó nem hozhat meg.
Az Nkt. 84. § (9) bekezdése szerint, amennyiben a nevelési-oktatási intézmény alapító
okirata, szakmai alapdokumentuma tartalmazza a nemzetiségi nevelési-oktatási feladat ellátását,
feltéve, hogy e feladatot az intézmény ténylegesen ellátja, akkor a települési önkormányzat, az
állami fenntartó az intézmény
a) létesítésével, megszüntetésével, átszervezésével, nevének megállapításával,
b) költségvetésének meghatározásával és módosításával,
c) vezetőjének megbízásával, megbízásának visszavonásával
összefüggő döntéséhez, véleményéhez beszerzi az érintett települési nemzetiségi önkormányzat,
térségi feladatot ellátó intézmény esetében a területi nemzetiségi önkormányzat, országos
feladatot ellátó köznevelési intézmény esetében az országos nemzetiségi önkormányzat
egyetértését.
A nemzetiségi köznevelési intézmény fogalmát – amelyek működését érintően a
nemzetiségi önkormányzat az Nkt.-ban felsorolt esetekben egyetértési joggal rendelkezik – az Njt.
pontosan rögzíti. E szerint nemzetiségi köznevelési intézmény az a köznevelési intézmény,
amelynek alapító okirata a nemzeti köznevelésről szóló törvényben foglaltak szerint tartalmazza a
nemzetiségi feladatok ellátását, feltéve, hogy e feladatokat a köznevelési intézmény ténylegesen
ellátja, továbbá óvoda, iskola és kollégium esetén a tanulók legalább huszonöt százaléka részt vesz
a nemzetiségi óvodai nevelésben, illetve a nemzetiségi iskolai nevelésben-oktatásban.10
A panaszügyhöz kapcsolódóan meg kell említeni a Korm. rendelet 24. § (1) és (3)
bekezdéseit is, amelyek azt rögzítik, hogy – ha a köznevelési intézmény a nemzetiségi nevelésoktatásban részt vevő intézmény – akkor is be kell szerezni a helyi nemzetiségi önkormányzat
egyetértését a vezetői megbízáshoz, ha a pályázat eredménytelen volt, és emiatt egy megfelelő
feltételekkel rendelkező személy átmeneti megbízására kerül sor.
Az egyetértési jog gyakorlásának menetét, a kapcsolódó határidőket, illetve az egyet nem
értés esetén folytatandó eljárás szabályait az Njt. határozza meg. A panaszügy által kifogásolt
eljárások 2019-ben zajlottak, így ebben a fejezetben az Njt. akkor hatályos rendelkezéseit
mutatjuk be. A jelentés későbbi részében azonban az egyetértési jog 2020. január 1-jétől
bevezetett módosításával külön is foglalkozunk.
Az Njt. 27. §-a szerint, ha jogszabály a nemzetiségi önkormányzat részére valamely döntés
meghozatalánál a közneveléssel kapcsolatos ügyben véleményezési vagy egyetértési jogot biztosít,
a nyilatkozat megtételére – jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában – harminc nap áll
rendelkezésre. A határidő – bármely érdekeltnek a másik félhez intézett nyilatkozata alapján – egy
alkalommal további harminc nappal meghosszabbodik. A határidő jogvesztő. Ha a nemzetiségi
önkormányzat az egyetértését nem adta meg, az érdekelt kezdeményezésére az egyetértési
nyilatkozat pótlásáról a nemzetiségi önkormányzat székhelye szerint illetékes közigazgatási és
munkaügyi bíróság nemperes eljárásban harminc napon belül dönt. Az eljárás költségeit – ide
értve a szakértő díjazását is – az viseli, akinek az egyetértés megszerzéséhez érdeke fűződik.
10

Njt. 2. § 4. pont a) alpont.
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Végezetül az ügyhöz kapcsolódóan a nemzetiségi önkormányzatok döntéshozatali
formájával is foglalkozunk. A nemzetiségi önkormányzat a nemzetiségi közügyek intézése során
feladat- és hatáskörében eljárva határozatot hoz.11
Az egyetértési jog gyakorlása során felmerült egyeztetésre váró kérdésekről, témakörökről
tehát a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete, közgyűlése kizárólagosan határozat
formájában dönthet az előírt határidőn belül, és a döntését/határozatát köteles a képviselőtestület üléséről készült jegyzőkönyvben írásban is rögzíteni.12
3.2. Egyetértési jog gyakorlásával kapcsolatban felmerült problémák, azok megoldása
érdekében kezdeményezett intézkedések
A konkrét ügyben a benyújtott panasz és a megkeresésünkre beérkezett válasz, illetve a
kapcsolódó dokumentumok alapján tekintettük át az eljárási folyamatot, ezen belül az egyetértési
jog gyakorlásának problémáit.
Tényként rögzítendő, hogy az Njt. 2. § 4. pont a) alpontja alapján a Szekszárdi Dienes
Valéria Általános Iskola nemzetiségi köznevelési intézmény.
Az intézmény alapító okirata az Nkt.-ban foglaltak szerint tartalmazza a nemzetiségi
feladatok ellátását, amelyet a köznevelési intézmény ténylegesen ellát, a tanulóknak pedig közel
háromnegyede, tehát az előírt huszonöt százaléknál jóval nagyobb aránya részt vesz a nemzetiségi
iskolai nevelésben-oktatásban.13
Egyetértési jog az intézményvezető pályázati úton történő megbízásához kapcsolódóan
A rendelkezésünkre álló információk szerint a Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola
intézményvezetői beosztásának ellátására 2019. február 25-én írtak ki pályázatot. A felhívásra egy
pályázó – az intézmény akkori intézményvezetője – nyújtott be pályázatot. A pályázati eljárás
során a Szekszárdi Tankerületi Központ az intézményvezető megbízásával
összefüggésben harminc napon belül beszerezte a Szekszárdi Német Nemzetiségi
Önkormányzat egyetértését. A Nemzetiségi Önkormányzat támogatta a pályázó személyt, az
elnök információja szerint egyébként minden érintett támogatta az intézményvezető újbóli
megbízását.
Ezzel szemben az emberi erőforrások minisztere nevében eljáró Emberi Erőforrások
Minisztériumának köznevelésért felelős államtitkára a 2019. július 12-én hozott döntésében nem
adott megbízást a pályázónak, és a nemleges döntése okán a pályázati eljárást eredménytelenné
nyilvánította.
A Nemzetiségi Önkormányzat elnökének tájékoztatása szerint a jelzett időszakban
semmiféle hivatalos értesítést nem kaptak arról, hogy az Emberi Erőforrások
Minisztériumának köznevelésért felelős államtitkára az egyetértési nyilatkozatukban
szereplő pályázót nem támogatja, illetve hogy mi az elutasítás indoka.
Az egyetértési jog lényegi tartalmára figyelemmel – álláspontunk szerint – az államtitkár
elutasító döntése előtt ismételten egyeztetni kellett volna a Nemzetiségi Önkormányzattal. A Nkt.
84. § (9) bekezdés c) pontja szerinti egyetértés beszerzése nem csupán a pályázó személyének és
pályázatának a támogatásával vagy az elutasításával kapcsolatban szükséges, hanem az intézmény
vezetőjének megbízásával összefüggő, jelen esetben a köznevelésért felelős államtitkár döntéséhez
is. A rendelkezésünkre álló dokumentumokból nem lehetett megállapítani, hogy miért utasították
el a pályázót.
Njt. 78. § (3) bekezdés.
Njt. 95. § (1) bekezdés m) pont.
13 2017. szeptember 1-jén a Nemzetiségi Önkormányzat részére készült tájékoztató anyag szerint a tanulók 78,08 %a részesült nemzetiségi nevelésben-oktatásban.
szekszard.hu/application/files/6315/1998/6795/02_napirend_mell.pdf
11

12

9

Nem derült ki, hogy felmerült-e olyan eljárási vagy alkalmazási feltétellel kapcsolatos
hiányosság, amely elkerülhetetlenné tette a pályázó elutasítását, vagy esetlegesen olyan egyéb okok
miatt került erre sor, amelyről egyértelműen szükséges lett volna ismételten egyeztetni a
Nemzetiségi Önkormányzattal.
Az egyetértés hiányának tekinthető, hogy a Nemzetiségi Önkormányzat által
támogatott pályázót a minisztérium nevében eljáró államtitkár indokolás nélkül
elutasította.
Ha a nevelési-oktatási intézmény alapító okirata, szakmai alapdokumentuma tartalmazza a
nemzetiségi nevelési-oktatási feladat ellátását, feltéve, hogy a feladatot az intézmény ténylegesen
ellátja, akkor, ahogyan azt a korábbiakban is jeleztük, az Nkt. 84. § (9) bekezdés c) pontja szerint,
az állami fenntartó az intézmény vezetőjének megbízásával, megbízásának visszavonásával
összefüggő döntéséhez, véleményéhez beszerzi az érintett települési nemzetiségi önkormányzat
egyetértését.
Az Nkt. 68. § (1) bekezdése szerint a tankerületi központ által fenntartott köznevelési
intézmény vezetőjét az oktatásért felelős miniszter bízza meg öt évre, a döntést tehát az oktatásért
felelős miniszter vagy jelen esetben a nevében eljáró államtitkár hozta, az egyetértést tehát ehhez a
döntéshez is be kellett volna szerezni.
Ezt támasztja alá az a tény is, hogy az Nkt. kifejezetten nevesíti az egyetértési jog
kikérésének kötelezettsége alóli kivételszabályt a 84. § (9a) bekezdésben. A rendelkezés szerint az
oktatásért felelős miniszter a tankerületi központ által fenntartott intézmények tekintetében
hozott, a 84. §-ban meghatározott döntéseihez nem köteles beszerezni az érintett nemzetiségi
önkormányzat egyetértését, amennyiben az oktatásért felelős miniszter a tankerületi központ
véleményével egyező döntést hoz, és a tankerületi központ véleményével az érintett nemzetiségi
önkormányzat egyetért.
Az Nkt. a 84. § (9a) bekezdésében a főszabály alóli kivételt szövegszerűen tartalmazza,
ezért további kivétel „beleértése” nem lehetséges. A kivételre vonatkozó rendelkezés az oktatásért
felelős miniszter döntésére utal, az Nkt. 84. § (9) bekezdése alapján tehát egyértelmű, hogy a
pályázó elutasítása vagy támogatása mellett, végső soron a pályázatot elbíráló oktatásért felelős
miniszter döntéséhez is be kell szerezni a nemzetiségi önkormányzat véleményét.
Mindezekkel összefüggésben hangsúlyozni szükséges, hogy az egyetértési jog gyakorlása
nem azonos a javaslattételi vagy véleményezési jogok alkalmazásával.
Az egyetértési jog speciális tartalmával több alkotmánybírósági határozat is foglalkozott. A
183/2010. (X. 28.) AB határozat a következőképpen foglalta össze ezek lényegét: „Az
Alkotmánybíróság a tényleges (szűk értelemben vett) döntéshozatali jogosítványon túlmenően még az egyetértési
jogot tekinti olyan minőségnek, amellyel kapcsolatban a demokratikus legitimáció meglétét indokolt vizsgálni. A
47/1991. (IX. 24.) AB határozat szerint: ’[a] hazai joggyakorlatban a döntésalkotásban való részvétel több
formája ismert, – így pl. a javaslattétel, a véleményezés. Az egyetértési jog – természeténél fogva – sem a döntési
joggal rendelkező, sem az egyetértési jog címzettje számára nem biztosít önálló döntési lehetőséget. Konszenzus
hiányában nem kerülhet sor érvényes döntés megalkotására.’.”. 14
Az egyetértési jog hasonló értelmezését számos alkotmánybírósági határozat követte.15
Ezekből kiderül, „hogy az egyetértési jog nem önálló, de mégis döntéshozatali jogot jelent, és mindenképpen
alkalmas arra, hogy a döntéshozatali jog jogosultjának döntését megakadályozza”.16Az egyetértési jog a
nemzetiségi önkormányzatok esetében tehát egy olyan részvételi, a döntésalkotási folyamat során
rendelkezésre álló jogosítvány, amely konszenzuális megegyezésen, vagy az egyetértési
nyilatkozatot pótló bírósági döntésén alapulhat. Ez utóbbi helyzetre az Njt. egy olyan speciális
rendelkezést tartalmaz, amelyet az érdekeltek akkor követhetnek, ha a nemzetiségi önkormányzat
az egyetértését nem adta meg.
183/2010. (X. 28.) AB határozat, ABH 2010, 890.
Ld. 39/2006. (IX. 27.) AB határozat, ABH 2006, 498, 505., az 59/2001. (XII. 7.) AB határozat, ABH 2001, 739,
741., 58/1992. (XI. 6.) AB határozat, ABH 1992, 410, 412., 45/1993. (VII. 2.) AB határozat, ABH 1993, 484, 485.,
12/1995. (II. 22.) AB határozat, ABH 1995, 74, 76. és 1090/B/2005. AB határozat, ABH 2006, 1837, 1844.
16 124/2008. (X. 14.) AB határozat, ABH 2008, 996-997.
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Ilyen esetben az érdekelt félnek, általában egy hatóságnak a kezdeményezésére az
egyetértési nyilatkozat pótlásáról a nemzetiségi önkormányzat székhelye szerint illetékes
közigazgatási és munkaügyi bíróság nemperes eljárásban harminc napon belül dönt.17
A nemzetiségi köznevelési-közoktatási intézmények vezetői megbízása esetében a
nemzetiségi önkormányzat azért rendelkezik egyetértési joggal, hogy beleszólási lehetőséget
kapjon a nemzetiségi szempontok köznevelési-közoktatási területen történő érvényesítéséhez,
fontos ugyanis, hogy a nemzetiségi nevelés-oktatás megszervezésében jelentős feladatot vállaló
igazgatót ezekre a szempontokra is figyelemmel válasszák ki. A nemzetiségi önkormányzatok
részére biztosított egyetértési jog tehát a nemzetiségi jog érvényesüléséhez, a kulturális autonómia
megteremtéséhez szükséges egyik legfontosabb garancia, nem pedig üres, formális részvételi jog.
Egyetértési jog a nyilvános pályázati kiírás nélküli, ideiglenes intézményvezetői
megbízáshoz kapcsolódóan
A konkrét panaszügyben a köznevelési államtitkár a Szekszárdi Dienes Valéria Általános
Iskola intézményvezetői megbízására benyújtott pályázat elutasítását követően a pályázati eljárást
eredménytelenné nyilvánította és arra szólította fel a tankerületi igazgatót, hogy a Korm. rendelet
24. § (1) szakasza alapján járjon el.
A rendelkezés szerint, amennyiben az intézményvezetői feladatok ellátására kiírt pályázat
nem vezetett eredményre, mert nem volt pályázó, vagy egyik pályázó sem kapott megbízást, a
köznevelési intézmény vezetésével kapcsolatos feladatok ellátására – nyilvános pályázat kiírása
nélkül – vezetői beosztás ellátására szóló megbízás adható a megfelelő feltételekkel rendelkező
személynek.
Ugyanezen szakasz (3) bekezdése szerint – ha a köznevelési intézmény a nemzetiségi
nevelés-oktatásban részt vevő intézmény – akkor is be kell szerezni a helyi nemzetiségi
önkormányzat egyetértését a vezetői megbízáshoz, ha a pályázat eredménytelen volt, és emiatt egy
megfelelő feltételekkel rendelkező személy megbízására kerül sor.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma is feltárta a vizsgálata során, hogy az eljárás e
szakaszában a Nemzetiségi Önkormányzat egyetértésének beszerzésére nem került sor,
amely egyértelműen ellentétes az Njt. és az Nkt. fentiekben ismertetett rendelkezéseivel.
A köznevelési államtitkár a Szekszárdi Tankerületi Központot bízta meg, hogy az
eredménytelen pályázati eljárás miatt az egy évre szóló intézményvezetői feladatok ellátására szóló
megbízás felterjesztéséről gondoskodjon.
A mellékelt dokumentumok szerint az államtitkár – a Klebelsberg Központ közvetítésével
– a 2019. július 18. napján elküldött e-mailjében arra szólította fel a tankerületi központot, hogy
az egy évre szóló intézményvezetői feladatok ellátására irányuló megbízás felterjesztéséről 2019.
július 22. napjáig gondoskodjon. A jelzett feladat ellátására, tehát a megfelelő feltételekkel
rendelkező személy kiválasztására és a Nemzetiségi Önkormányzattól történő egyeztetésre, a
képviselő-testület egyetértésének beszerzésére a minisztérium összesen – a jogszabály szerinti 30
nap helyett – öt nap naptári napot határozott meg, amelyek közül csak három volt munkanap. A
Nemzetiségi Önkormányzatnak egyébként a nyilatkozat megtételére – jogszabály eltérő
rendelkezésének hiányában – harminc nap áll rendelkezésre. A határidő – bármely érdekeltnek a
másik félhez intézett nyilatkozata alapján – egy alkalommal további harminc nappal
meghosszabbodik. Az öt napos határidő kitűzése tehát ellentétes volt az egyetértési jog
alkalmazására vonatkozó szabályokkal.
A köznevelési államtitkár tájékoztatása szerint a rendkívül rövid határidő ellenére a
Szekszárdi Tankerületi Központ próbált egyeztetni a Nemzetiségi Önkormányzattal, konkrétan a
nemzetiségi elnökhelyettessel, erre azonban feltehetőleg csak szóban és informális módon került
sor, amely semmiképp sem tekinthető az egyetértés hivatalos beszerzésének.
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Az egyetértési jog gyakorlása során a Nemzetiségi Önkormányzat hivatalos véleményének
kizárólag a képviselő-testület határozat formájában rögzített döntése fogadható el.
Egyértelműen kiderült tehát, hogy a Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola
vezetésével a korábbi intézményvezető-helyettest úgy bízták meg egy évre, hogy ahhoz nem
szerezték be a Nemzetiségi Önkormányzat egyetértését, és a döntésről hivatalos értesítést sem
küldtek a képviselő-testületnek, illetve az önkormányzat elnökének.
Mindezekre figyelemmel megállapítjuk, hogy a nemzetiségi nevelési-oktatási
intézmény vezetőjének megbízására vonatkozó eljárás során az Emberi Erőforrások
Minisztériuma nem szerezte be a Nemzetiségi Önkormányzat egyetértését a pályázat
elbírálására vonatkozó döntése meghozatalakor. Ezt követően pedig a Szekszárdi
Tankerületi Központ sem szerezte be a Nemzetiségi Önkormányzat egyetértését az
eredménytelen pályázati eljárás esetében szükséges egy éves intézményvezetői
megbízáshoz. A jogsértő eljárások a nemzetiségi jogok érvényesülését, valamint a
jogállamiság elvéből levezethető jogbiztonság követelményét sértve visszásságot
eredményeztek.
A köznevelésért felelős államtitkár a megkeresésünket követően a Szekszárdi
Tankerületi Központ egyetértési jogot érintő eljárásával kapcsolatban a hasonló jellegű
jogsértések elkerülése érdekében saját hatáskörében intézkedéseket kezdeményezett.
Felhívta a tankerületi központ vezetőjének figyelmét, hogy bármely jövőbeni döntés előkészítése
során a Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületének egyetértését minden esetben írásban
kérje meg. Az államtitkár azt is hangsúlyozta a Szekszárdi Tankerületi Központ igazgatójának
írott levelében, hogy az egyetértési jog gyakorlására a Nemzetiségi Önkormányzat képviselőtestülete jogosult, és annak kinyilvánítása egy határozati formában rögzített írásos nyilatkozat.
Végül arra kérte az igazgatót, hogy a jövőben fordítson nagyobb figyelmet a jogszabályok
körültekintő alkalmazására.
A további visszásságok megelőzése, valamint a nemzetiségi jogok minél teljesebb körű
érvényesítése érdekében fontosnak tartjuk, hogy a Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola
intézményvezetői beosztásának ellátására 2020-ban kiírandó pályázat elbírálása során, az
oktatásért felelős miniszter döntésével kapcsolatban a Nemzetiségi Önkormányzat a
jogszabályban előírtak szerint az eljárás minden szakaszában élhessen az egyetértési jogával.
3.3. A nemzetiségi önkormányzatok egyetértési jogát szabályozó rendelkezések 2020.
január 1-jei módosításával kapcsolatos észrevételek
2019. október 31-én érkezett az Igazságügyi Minisztériumból az alapvető jogok
biztosához egyeztetésre az egyes törvényeknek az egyfokú járási hivatali eljárások
megteremtésével összefüggő módosításáról szóló előterjesztés, melynek 49. pontja (75. és 78.
oldalon) az Njt. módosításával is foglalkozott.
A részünkre eljuttatott tervezet az Njt. 27. és 35. §-ait is érintette. Az előterjesztés a
fenti szakaszokban szabályozott, a nemzetiségi önkormányzatok közneveléssel, nemzetiségi
kulturális önigazgatással kapcsolatos ügyekben gyakorolható egyetértési jogára vonatkozóan
kizárólagosan azt javasolta módosítani, hogy amennyiben a nemzetiségi önkormányzat az
egyetértését nem adta meg, akkor az érdekelt fél az egyetértési nyilatkozat pótlása iránt
közigazgatási pert indíthat. A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvénnyel (Kp.)
való összhang megteremtése érdekében a módosítás tehát az egyetértési nyilatkozat pótlásával
összefüggésben a közigazgatási per indítását rögzíti, hatályon kívül helyezve azt a fordulatot, mely
szerint a nemzetiségi önkormányzat székhelye szerint illetékes közigazgatási és munkaügyi bíróság
harminc napon belül nemperes eljárás keretében dönt. Ez tartalmilag nem érintette az egyetértési
jog gyakorlásának eddigi eljárását, menetét, ezért ezzel összefüggésben nem tettünk észrevételt.
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Meglepődve tapasztaltuk azonban, hogy az egyes törvényeknek az egyfokú járási hivatali
eljárások megteremtésével összefüggő módosításáról szóló 2019. évi CXXVII. törvény az Njt. 27.
és 35. §-ait 2020. január 1-jétől a véleményezésre megküldött előterjesztéstől eltérően
tartalmilag is módosította.
Az új szabályozás a véleményezési és egyetértési jog biztosításánál a nyilatkozat
megtételére nyitva álló határidő hosszabbítását 15 nappal lerövidítette.
A szabályozás módosítása előtt a 27. § és 35. § második mondata azt rögzítette: „A
határidő – bármely érdekeltnek a másik félhez intézett nyilatkozata alapján – egy alkalommal további 30
nappal meghosszabbodik.”
A 2020. január 1-jei módosítást követően ugyanezt a mondatot a következőképpen
határozták meg: „A határidő – bármely fél másik félhez intézett nyilatkozata alapján – egy alkalommal
további tizenöt nappal meghosszabbodik.”
A 2020. január 1-jétől ugyanezen szakaszok negyedik, utolsó előtti mondatát is
módosították. A korábbi szabályozás szerint: „Ha a nemzetiségi önkormányzat az
egyetértését nem adta meg, az érdekelt kezdeményezésére az egyetértési nyilatkozat pótlásáról a
nemzetiségi önkormányzat székhelye szerint illetékes közigazgatási és munkaügyi bíróság nemperes eljárásban
harminc napon belül dönt.”
Helyette a jelenleg hatályos szabályozás úgy szól: „Ha a nemzetiségi önkormányzat a
nyitva álló határidőben nem nyilatkozik, a másik fél az egyetértési nyilatkozat pótlása
iránt közigazgatási pert indíthat.”
A 2019. évi CXXVII. törvény indokolása a Nek tv. 27. § és 35. §-ainak módosításakor
nemzetiségi köznevelési célokra, konkrétan az alapvető jogok biztosa és helyettese – a felvételi
körzethatárok meghatározásánál a nemzetiségi önkormányzat egyetértési jogának érvényesülése
tárgyában lefolytatott – vizsgálatára, továbbá a Magyarországi nemzetiségek bizottsága
Köznevelési, kulturális és egyházügyi albizottságában az erről folytatott egyeztetésre hivatkozik.
Az indokolás szerint a jogalkotó a felvételi körzethatárok határidőben történő meghatározása
érdekében tartja szükségesnek a nemzetiségi önkormányzat egyetértési joga esetében a hallgatás
kizárását, valamint, hogy a harminc napos határidő meghosszabbításának ideje harmincról tizenöt
napra csökkenjen.
Mindenekelőtt szeretnénk jelezni, hogy az említett jelentésben18 nem fogalmazódott
meg olyan kezdeményezés, amely a nemzetiségi önkormányzatok egyetértési jogának
alkalmazására vonatkozó gyakorlatát módosította volna, azaz az akkori szabályozás szerinti
nyilatkozat megtételére nyitva álló határidő meghosszabbításának idejét harminc napról
akár egyetlen nappal is csökkentené.
A tizenöt napra történő csökkentés kizárólag az Emberi Erőforrások Minisztériuma
részéről hangzott el az Országgyűlés Magyarországi nemzetiségek bizottsága Köznevelési,
kulturális és egyházügyi albizottságának 2018. november 7-én megtartott ülésén. A felvetésről
azonban a jelzett ülésen az albizottság nem döntött. A jegyzőkönyv19 szerint az elnök
egyértelműen jelezte, hogy egy ilyen típusú módosítást, a harminc helyetti tizenöt napos határidőt
nem tudná támogatni. Az albizottság ülésén a nemzetiségi biztoshelyettes és az elnök is azt
javasolta, hogy a körzethatár módosítás esetében az indító dátumot kellene előrehozni, amely
elősegítené az egyetértési jog Njt.-ben előírt jogszerű alkalmazásának és felvételi körzethatárok
határidőben történő meghatározásának egyidejű megvalósulását.

Az AJB-558 /2018. számú ügyben készült jelentés.
www.ajbh.hu/documents/10180/2805034/K%C3%B6z%C3%B6s+jelent%C3%A9s+egy+szeksz%C3%A1rdi+isk
ola+felv%C3%A9teli+k%C3%B6rzeteinek+kijel%C3%B6l%C3%A9s%C3%A9r%C5%91l+558_2018/bc5ae1c5c032-4132-915f-6a0fd80057b9?version=1.0
19 www.parlament.hu/documents/static/biz41/bizjkv41/NEB/A493/1811071.pdf 16. o.
18
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Erre egyébként sor került, a közneveléssel összefüggésben egyes miniszteri rendeletek
módosításáról és hatályon kívül helyezéséről szóló 34/2019. (XII. 30.) EMMI rendelet 2020.
január 1-jétől módosította a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési
intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 24. §-t (EMMI
rendelet).
A módosítás szerint az illetékes tankerületi központ – a korábbi január 15. helyett –
december 1-jéig tájékoztatja a települési önkormányzatokat, az illetékességi területén működő
általános iskolákat, az illetékes tankerületi központokat, valamint az Nkt. 50. § (10) bekezdése
szerinti esetben a nemzetiségi önkormányzatot a kijelölt körzetek tervezetéről.20
A települési önkormányzat a véleményéről, az Nkt. 50. § (10) bekezdése szerinti esetben a
nemzetiségi önkormányzat az egyetértéséről vagy a körzethatár módosítását kezdeményező
javaslatáról február 15. napjáig tájékoztatja az illetékes tankerületi központot.21
A tankerületi központ a nyilatkozat pótlására vonatkozó közigazgatási pert – a módosított
szabályozás esetében is – csak akkor indíthatja meg, amikor a nemzetiségi önkormányzat
tájékoztatja az egyetértéséről vagy a körzethatár módosítását kezdeményező javaslatáról, ennek a
határidejét azonban változatlanul február 15. napjában határozták meg.
Az új szabályozás tehát pontosan 75 napot hagyott arra, hogy a nemzetiségi
önkormányzat kialakítsa a véleményét, ez tehát nem indokolhatja a nyilatkozat megtételére nyitva
álló határidő meghosszabbításának tizenöt napra történő lecsökkentését.
A körzethatárok megállapításával kapcsolatos nyilatkozat megtételére – ha december 1-ig
valóban tájékoztatja a tankerületi központ a nemzetiségi önkormányzatot – az Njt. korábbi 27. § a szerinti harminc napos hosszabbításával együtt is csak hatvan nap áll jogszerűen a nemzetiségi
önkormányzatok rendelkezésére, mivel a nyilatkozattételre vonatkozó határidő jogvesztő.
Mindezekre figyelemmel álláspontunk szerint célszerű lenne az Njt 27. és 35. §-aiban a
nyilatkozat megtételére nyitva álló határidő hosszabbítását ismételten harminc napban
meghatározni. Mérlegelni lehetne azonban az EMMI rendelet 24. § (1a) bekezdésében
meghatározott határidő módosítását február 15. helyett január 31-re. A nemzetiségi
önkormányzatnak ebben az esetben is biztosítva lenne a harminc + harminc nap a véleménye
kialakítására, az illetékes tankerületi központnak azonban a jelenlegi tizenöt nap helyett közel egy
hónapja maradna arra, hogy az eltérő véleményeket egyeztesse, illetve ha ez nem vezet
eredményre, akkor esetlegesen közigazgatási pert kezdeményezve pótoltassa a nemzetiségi
önkormányzat egyet nem értő nyilatkozatát.22
Fontos annak a hangsúlyozása is, hogy a nyilatkozat meghosszabbításának tizenöt napra
történő csökkentése a nemzetiségi önkormányzatok esetében nemcsak a körzethatárok
megállapításával kapcsolatos egyetértési jog gyakorlását érinti, ezt kell alkalmazni
minden közneveléssel-közoktatással, nemzetiségi kulturális önigazgatással kapcsolatos
ügyben is. Erre figyelemmel a felvételi körzethatárok időbeni meghatározása nem lehet
elfogadható indok a nemzetiségi önkormányzatok sokkal szélesebb körű egyetértési joga
gyakorlására vonatkozó határidő meghosszabbításának tizenöt napra történő rövidítéséhez.
A módosítás másik, „a hallgatás kizárására” vonatkozó indoka értelmezhetetlen. Az
Njt. 27. és 35. §-ai ugyanis a módosítást követően változatlanul rögzítik, hogy a
nyilatkozattételre vonatkozó határidő jogvesztő. A nemzetiségi önkormányzatnak tehát nincs
arra lehetősége, hogy mulasztás esetén kimentse magát.
EMMI rendelet 24. § (1) bekezdés.
EMMI rendelet 24. § (1a) bekezdés:
„A települési önkormányzat a véleményéről, az Nkt. 50. § (10) bekezdése szerinti esetben a nemzetiségi önkormányzat az egyetértéséről
vagy körzethatár módosítását kezdeményező javaslatáról február 15. napjáig tájékoztatja az illetékes tankerületi központot.”
22 EMMI rendelet 24. § (1b) bekezdés:
„Az illetékes tankerületi központ az (1a) bekezdés szerinti vélemény és egyetértés figyelembevételével kijelölt körzetekről február utolsó
napjáig tájékoztatja a települési önkormányzatokat, az illetékességi területén működő általános iskolákat, valamint az Nkt. 50. § (10)
bekezdése szerinti esetben a nemzetiségi önkormányzatot.”
20

21
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A nemzetiségi önkormányzat, ha a nyitva álló határidőben (az új szabályozás szerint a
harminc+tizenöt nap alatt) nem nyilatkozik, akkor a másik fél döntése a nemzetiségi
önkormányzat egyetértése nélkül is jogszerű és végrehajtható. Abban az esetben tehát, ha a
nemzetiségi önkormányzat a nyitva álló határidőben nem nyilatkozott, nincs szükség és lehetőség
az egyetértési nyilatkozat bármilyen formában történő pótlására.
A 2020. január 1-jei módosítás eredményeként azonban bizonytalanná vált az egyetértési
jog gyakorlásának folyamata. A „ha a nemzetiségi önkormányzat az egyetértését nem adta
meg” fordulat kikerülése az Njt. 27. és 35. §-aiból ugyanis súlyos problémákat vethet fel.
A módosítás következtében jelenleg nincs pontosan szabályozva, hogy mi a teendő akkor, ha a
nyitva álló határidőn belül a nemzetiségi önkormányzat nyilatkozott és nem adta meg az
egyetértését, mert a másik fél döntésével annak tartalmát tekintve nem értett egyet.
Mindezekre figyelemmel az egyetértésre vonatkozó szabályozás ilyen formában
történő módosítása jogbizonytalanságot eredményez. Észszerű és az egyetértési jog
lényegi céljával megegyező megoldás lenne, amennyiben a hivatalunkhoz egyeztetési céllal
megküldött előterjesztésben szereplő korábbi mondatot elfogadva, az Njt. 27. és 35. §-ainak
második mondata úgy módosulna: ha a nemzetiségi önkormányzat az egyetértését nem adta
meg, akkor az érdekelt fél az egyetértési nyilatkozat pótlása iránt közigazgatási pert
indíthat.
Tudomásunk szerint az Njt. 2020. január 1-jei módosításaival kapcsolatban nem került sor
sem az országos önkormányzatok, sem pedig az Országgyűlés Magyarországi nemzetiségek
bizottsága véleményének a kikérésére. Az Njt. 118. § (1) bekezdés a) pontja pedig – a jelenlegi
szabályozás szerint is – rögzíti, hogy az országos önkormányzat véleményt nyilvánít az általa
képviselt nemzetiségeket e minőségében érintő jogszabályok tervezetéről. Az Njt. fentiekben
ismertetett módosítása épp ilyen jellegű, a részvételi jogosítványok módosítása ugyanis
valamennyi hazai nemzetiségi közösség önkormányzatát érinti. Az országos nemzetiségi
önkormányzatok azonban a jogszabály véleményezésre irányuló jogkörüket csak akkor
gyakorolhatják, ha a jogalkotási folyamat lebonyolításával megbízott tárca megfelelő időben
eljuttatja az országos önkormányzatok számára az előterjesztés tervezetét.
Az Njt. 2020. január 1-jétől hatályos, előzetes egyeztetés nélküli módosítása ellentétes a
2019-ben létrejött, a Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért felelős Helyettes
Államtitkára által irányított – az Njt. módosító javaslatát – előkészítő Munkacsoport
munkamódszerével és szemléletével is.
A Munkacsoport ülésein a kormányzati szervek mellett az Országgyűlés Magyarországi
nemzetiségek bizottságának, az Országos Nemzetiségi Önkormányzatok Szövetségének
képviselői, szakértői is részt vettek, az egyeztetéseket a kölcsönös bizalom és konstruktív szakmai
együttműködés jellemezte.
A Munkacsoport munkájában a nemzetiségi biztoshelyettes is aktívan részt vett és
konkrét javaslatokat fogalmazott meg például az Njt. 27. §-a vonatkozásában.
A nemzetiségi biztoshelyettes javaslata:
„27. § (1) Ha jogszabály a nemzetiségi önkormányzat részére valamely döntés meghozatalánál a
közneveléssel kapcsolatos ügyben véleményezési vagy egyetértési jogot biztosít, a nyilatkozat megtételére - jogszabály
eltérő rendelkezésének hiányában - harminc nap áll rendelkezésre. A határidő - bármely érdekeltnek a másik
félhez intézett nyilatkozata alapján - egy alkalommal további harminc nappal meghosszabbodik. A határidő
jogvesztő. Ha a nemzetiségi önkormányzat az egyetértését nem adta meg, az érdekelt az egyetértési nyilatkozat
pótlása iránt közigazgatási pert indít. A bíróság harminc napon belül dönt. A perköltséget a felperes viseli.
(2) Ha jogszabály a nemzetiségi önkormányzat részére valamely döntés meghozatalánál a közneveléssel
kapcsolatos ügyben véleményezési vagy egyetértési jogot biztosít és az adott ügyben a nemzetiségi önkormányzat
a) véleményét vagy egyetértését nem kérték ki, vagy
b) – egyetértési jog gyakorlása esetén – nyilatkozatának tartalmát figyelmen kívül hagyták,
a nemzetiségi önkormányzat – a döntésről való tudomásszerzéstől számított harminc napon belül –
közigazgatási pert indíthat. A bíróság harminc napon belül dönt.”
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A nemzetiségi biztoshelyettes által megfogalmazott – a Njt. 27. §-át érintő – módosító
javaslatot a Munkacsoport résztvevői támogatták.
Az Njt. módosító-javaslatának Országgyűlés elé terjesztésére a tervek szerint az
Országgyűlés 2020. évi tavaszi ülésszakában került volna sor. Ezért is aggályos, hogy ettől
eltérően, a nemzetiségi jog érvényesülését garantáló részvételi jogosítvány szabályozásának
tartalmi módosítására egyeztetés nélkül került sor 2020. január 1-jétől.
Mindezekre tekintettel megállapítjuk, hogy a nemzetiségi önkormányzatok
közneveléssel, nemzetiségi kulturális önigazgatással kapcsolatos ügyekben gyakorolható
egyetértési jogára vonatkozó, fentiekben részletesen kifejtett, 2020. január 1-jétől történt
Njt. módosítása a nemzetiségi jogok, valamint a jogállamiság elvéből levezethető
jogbiztonság követelménye sérelmének közvetlen veszélyével járó visszásságot idézett
elő.
Összegzés
A nemzetiségi közügyek intézése során a nemzetiségi önkormányzatokat valamint az
állami és helyi önkormányzati szerveket kölcsönösen együttműködési kötelezettség terheli. Ebben
a körben a helyi önkormányzati és egyéb állami szervek nemzetiségi lakosságot érintő döntéseinek
meghozatalában a nemzetiségi önkormányzatok kiemelt jogosítványokkal rendelkeznek.
A részvételi jogosítványok formái: az egyetértési, a véleményezési, a megkeresési és a
kezdeményezési jog. A részvételi jogosítványok a nemzetiségi önkormányzatok képviselőtestületét illetik meg.
Az egyetértési jog gyakorlása a részvételi jogosítványok közül a nemzetiségi jog
érvényesítésének legerőteljesebb eszköze, az egyetértési jog kötelezettje ugyanis a nemzetiségi
önkormányzat egyetértése nélkül nem hozhat törvényes, jogszerű döntést.
Az egyetértési jog alkalmazásának menetét újraszabályozta a nemzetiségek jogairól szóló
2011. évi CLXXIX. törvény, speciális eljárási lehetőséget teremtve arra az esetre, ha az egyet
nem értés egyeztetéssel, együttműködéssel nem oldható fel. E szabályozás szerint: amennyiben a
nemzetiségi önkormányzat az egyetértését nem adta meg, akkor az érdekelt fél az
egyetértési nyilatkozat pótlása érdekében bírósághoz fordulhat.
Arra, hogy a jelzett, speciális eljárás a gyakorlatban is működőképes – vagyis hogy a
bíróság dönt a nyilatkozat pótlásáról egyet nem értés esetén – egy konkrét pozitív tapasztalattal
is rendelkezünk, amely kapcsolódik a nemzetiségi önkormányzat – felvételi körzethatárok
meghatározására vonatkozó – egyetértési jogának gyakorlati alkalmazását érintő ombudsmani és
nemzetiségi biztoshelyettesi jelentéshez.
2018-ben a korábbi ügy panaszosa, mint érintett nemzetiségi önkormányzat, ismételten
nem értett egyet a járási hivatal – nemzetiségi nevelési-oktatási intézmény felvételi körzetének
kijelölésére vonatkozó – javaslatával. A nemzetiségi önkormányzat egyet nem értést rögzítő,
illetve új javaslatot megfogalmazó határozatára figyelemmel a járási hivatal – az Emberi
Erőforrások Minisztériumának előzetesen kikért útmutatása alapján – kérelmet nyújtott be a
bírósághoz a nemzetiségi önkormányzat egyetértési nyilatkozatának pótlása iránt. A
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a végzésében23 a járási hivatal egyetértési nyilatkozat pótlása
iránti kérelmét elutasította. A járási hivatal a bíróság döntésére figyelemmel a 2018/2019. tanévre
vonatkozóan a nemzetiségi nevelés-oktatás esetében a felvételi körzetet a nemzetiségi
önkormányzat kezdeményezésének megfelelően állapította meg.
Az említett konkrét ügy is azt támasztja alá, hogy a nemzetiségi önkormányzatok az
egyetértési jogot is magában foglaló részvételi jogosítványaik következetes
alkalmazásával tehetnek a legtöbbet a kulturális autonómiájuk megteremtése érdekében,
azok bármilyen típusú korlátozása súlyosan sérti a hazai nemzetiségi közösségek
alapjogainak érvényesülését.
23
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Mindezekre figyelemmel az egyetértési jog alkalmazásával összefüggésben feltárt
jogsértések, visszásságok és az Njt. módosításának következményeként megállapított szabályozási
problémák mielőbbi megszüntetése kiemelt jelentőségű a nemzetiségi jog általános védelme és
lehető legteljesebb körű érvényesítése érdekében.
A jelentésünkben foglaltakkal összefüggésben, kiemelt figyelemmel az Njt.
szabályozásának módosítását érintő megállapításainkra – a korábbi jelentéseinkhez hasonlóan –
fontosnak tartjuk, hogy az Országgyűlés Magyarországi nemzetiségek bizottságának
közvetítésével és közreműködésével egyeztetésre kerüljön sor a magyarországi
nemzetiségi közösségeket képviselő szószólókkal és az országos nemzetiségi
önkormányzatok vezetőivel is.
Intézkedés
1. A feltárt visszásság megszüntetése és megelőzése érdekében felkérjük az Emberi
Erőforrások Minisztériumának köznevelésért felelős államtitkárát: az oktatásért felelős
miniszter vonatkozó döntésének előkészítése körében biztosítsa, hogy a Szekszárdi Német
Nemzetiségi Önkormányzat a jogszabályban előírtak szerint, az egyetértési jog
gyakorlására nyitva álló határidőkre is figyelemmel, az eljárás minden szakaszában
élhessen az egyetértési jogával a Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola intézményvezetői
beosztásának ellátására kiírandó pályázat elbírálása során.
2. A feltárt visszásság megszüntetése érdekében az Ajbt. 32. §-a alapján felhívjuk a
Szekszárdi Tankerületi Központ igazgatóját, hogy a továbbiakban a Szekszárdi Dienes
Valéria Általános Iskola intézményvezetői beosztásának megbízásával kapcsolatos döntések
előkészítése során a jogszabályban előírtaknak megfelelően, az egyetértési jog gyakorlására nyitva
álló határidőkre is figyelemmel járjon el, és minden esetben, az eljárás minden szakaszában
biztosítsa a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat részére az egyetértési jog gyakorlását.
3. Javasoljuk az Országgyűlés Magyarországi nemzetiségek bizottságának, hogy: a
bizottsági tagok, valamint az országos nemzetiségi önkormányzatok által delegált képviselők,
illetve szakértők közreműködésével – bevonva a Miniszterelnökséget, valamint az Emberi
Erőforrások Minisztériumát – tekintse át a jelentésünkben feltárt, a Szekszárdi Dienes Valéria
Általános Iskola intézményvezetői beosztásának megbízására vonatkozó döntések esetében
tapasztalt, a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat egyetértési jogának gyakorlását
akadályozó visszásságokat, továbbá az Njt. 2020. január 1-jétől hatályos 27. §, 35. §-ainak
módosításával összefüggésben feltárt visszásságokat, és azokhoz kapcsolódóan – szakmai
meggyőződése alapján – alakítsa ki az álláspontját és javaslatát.
4. Az Ajbt. 37. §-a alapján felkérjük a Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi
Kapcsolatokért felelős Helyettes Államtitkárát, hogy tekintse át a jelentésünkben felvetett, az
Njt. 2020. január 1-jétől hatályos 27. §, 35. §-ainak módosításával összefüggésben feltárt
szabályozási ellentmondásokat, hiányosságokat és fontolja meg – az Országgyűlés Magyarországi
nemzetiségek bizottságának szakmai álláspontja és javaslata alapján, az Emberi Erőforrások
Minisztériuma, valamint ha szükséges, más kormányzati szervek bevonásával – a lehetséges
jogszabály-módosítás előkészítésének kezdeményezését.
Budapest, 2020. április 21.
Dr. Kozma Ákos s.k.

Dr. Szalayné Dr. Sándor Erzsébet s.k.
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