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Tisztelt Képviselı-testület! 

 

Békés Város Önkormányzata, mint a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás 
gesztor települése számos oktatási pályázatot nyújtott be, melyek egymásra épülnek. 

Az iskola-felújítási infrastrukturális pályázat (DAOP-4.2.1) nyerteseként kötelezı volt 
beadnunk a TÁMOP 3.1.4 (kompetencia alapú oktatás) pályázatot, melyet szintén elnyertünk. 
Utóbbi pályázat keretében a pedagógusok informatikai továbbképzésen vesznek részt. 

Ebben az évben jelent meg és február 20-ig  adható be a TIOP-1.1.1/09/1 jelő, „A 
pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése” 
elnevezéső pályázat, melyet csak a TÁMOP 3.1.4 pályázat nyertesei adhatnak be. Célja: 
tanulói-laptop beszerzése a kompetencia-pályázatban résztvevı osztályok tanulói számára. A 
pályázat 100 %-os támogatottságú. A beszerezhetı eszközök: 
 

Közoktatási 
intézménytípusok 

Csomag tartalma Mennyiség 

Tároló A tanulói eszközök tárolására és töltésére szolgáló 
tárló eszköz (a pályázó által meghatározott 
darabszámban, amelyek befogadó kapacitása 
illeszkedik a beszerzett tanulói eszközök számához) 

Router Feladatellátási helyszínenként 1 db. 
WiFi Access Point Tanulócsoportonként 1 db 
Tanári laptop Tanulócsoportonként 1 db 

általános iskola 

Tanulói laptop A pályázatban érintett tanulói csoportok létszámával 
egyezı darabszámban 

 
Az eszközcsomagok ellenértéke közvetlenül a szállítónak kerül kifizetésre szállítói 

kifizetés keretében, az önkormányzatnál a projekt-menedzsment, a közbeszerzés, illetve a 
nyilvánosság biztosításával összefüggı kifizetések keletkeznek, ezek a teljes megvalósítási 
összeg maximum 15 %-át tehetik ki, becsült adatként kb. 3 millió forint, mely utólagos 
elszámolású. 

 

Az elıleg biztosítása mellett az önkormányzatnak 5 éves fenntartást kell vállalnia az 
eszközökre, a kedvezményezett iskolának pedig dokumentálnia, hogy ezen idı alatt az 
eszközöket megfelelı módon és mértékben használta. 
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Az iskola a TIOP 1.1.1./07/1 jelő pályázat keretében 26 tanterem informatikai 
felszerelését is elnyerte, így a TÁMOP és a két TIOP pályázat keretében az osztályok kb. 40 
%-a teljes informatikai felszerelését és a pedagógusok továbbképzését meg tudjuk oldani 
uniós forrásból. 

Kérem a képviselı-testületet a pályázat benyújtásának jóváhagyására. 

 

Határozati javaslat: 

Békés Város Önkormányzata, mint a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás 
gesztor önkormányzata benyújtja a TIOP-1.1.1/09/1 jelő, „A pedagógiai, módszertani 
reformot támogató informatikai infrastruktúra fejle sztése” elnevezéső pályázatot. A 
pályázati összeget elılegként 2010. évi költségvetésében biztosítja. A pályázat keretében 
beszerzett eszközök fenntartására 5 évre kötelezettséget vállal. 

Határid ı:       2010. február 20. 

Felelıs: Izsó Gábor polgármester 
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