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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az Új Széchenyi Terv keretében a közeljövőben kiírásra kerül a közoktatási intézmények 
informatikai eszközellátottságának javítását célzó TIOP-1.1.1-11/1 kódszámú „Intézményi 
informatikai infrastruktúra fejlesztése a közoktatásban” című pályázat, melynek társadalmi 
egyeztetése 2011. szeptember 12-én zárult.  
 

A kiírásra kerülő pályázat tervezete az alábbiakat tartalmazza: 
 
A pályázat célja: az informatikai készségek fejlesztéséhez nélkülözhetetlen, valamint a 
közismereti tárgyakba beépülő Infokommunikációs Technológiák (IKT) által támogatott 
pedagógiai módszertan elterjesztéséhez, a kulcskompetenciák fejlesztéséhez szükséges, közel 
egységes alapinformatikai infrastruktúra biztosítása minden közoktatási intézmény számára. 
 
Kiemelt célok: 
• Az IKT-készségek elsajátításához szükséges, egyenlő hozzáférést biztosító infrastruktúra 
megteremtése; 
• Az osztálytermi elektronikus mérés-értékelés infrastruktúrájának megteremtése; 
• A pedagógiai munkát támogató informatikai és digitális eszközrendszer kialakítása; 
• A közösségfejlesztést, közösségi együttműködést, tartalomszolgáltatást támogató 
infrastruktúra kialakítása; 
• A digitális leszakadás megállítása; 
• Az esélyegyenlőség megteremtésében elengedhetetlen az informatikai oktatás modern 
eszközrendszerének és az alkalmazásoknak használat-orientált megjelenése. 
 
Támogatás összege: minimum 5 millió Ft, maximum 200 millió Ft 
 
Támogatás mértéke: 100% 
 
Kedvezményezettek köre: nevelési-oktatási feladatot ellátó intézmények fenntartói (általános 
iskola, szakiskola, gimnázium, szakközépiskola, alapfokú művészetoktatási intézmény, 
gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési intézmény, diákotthon, kollégium). 
 
A pályázatok benyújtása 2011. október 17-től november 18-ig lehetséges. 
 
Előnyben részesül: aki a TIOP-1.1.1/07/1 és a TIOP-1.1.1/09 - A pedagógiai, módszertani 
reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése pályázatok egyikén sem nyert, vagy 
a székhelye leghátrányosabb helyzetű kistérségben található. Számukra a benyújtási határidő 
korábban, október 3-án kezdődik. A támogatás megítélése az érkezési sorrend alapján 
történik. 
 
Komló Város Önkormányzata korábban sikeresen pályázott (TIOP-1.1.1/07/1), melynek 
eredményekképpen a komlói általános iskolák és a magyarszéki általános iskola informatikai 
eszközállománya összességében 103 db számítógéppel és 36 db interaktív táblával 
gazdagodott.  
 
A pályázat beadási határidejére vonatkozó feltételeket figyelembe véve Komló Város 
Önkormányzata 2011. október 17-től nyújthat be pályázatot. 
 
A jelenlegi tervezett  pályázati konstrukcióban beszerezhető informatikai eszközök: 



• Intézményi adminisztrációt kiszolgáló munkaállomás (PC és monitor); 
• Tanításhoz kapcsolódó munkaállomás (PC és monitor); 
• Tantermi csomag; 
• Alkalmazás szerver csomag; 
• A feladatellátási-hely teljes lefedettségét biztosító WiFi router 
• Szavazócsomag; 
• Tanári laptop; 
• Tanulói laptop; 
• E-book olvasó; 
• Kollégiumi tanulói csomag (1 db tanári laptop és maximum 30 db asztali számítógép 

konfiguráció); 
• Számítógép alapú nyelvi labor; 
• A pályázatban elnyerhető eszközökhöz kapcsolódó szoftverek. 

 
A tervezet szerint a projekt összköltségvetésének 50 %-át kötelezően tanári és tanulói 
laptopok, illetve e-book olvasó beszerzésére kell fordítani. 
 
Azon intézmények informatikai eszközfejlesztésére, amelyek a TIOP-1.1.1-07/1 projektben 
már támogatásban részesültek is pályázhat a fenntartó, azonban ezen intézmények esetében a 
korábban beszerzett eszközöket jelen projekt összeállításakor figyelembe kell venni, azok 
száma csökkenti az adott informatikai eszköztípusból megpályázható mennyiséget. 
 
A jelen pályázati kiírás tervezetének megfelelnek a Komló Város Önkormányzat 
fenntartásában működő közoktatási intézmények, a Kenderföld-Somági Általános Iskola és 
Óvoda, a Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Óvoda és Általános Iskola, valamint a Kodály 
Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Óvoda.  
 
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Kökönyösi Közoktatási 
Intézményfenntartó Társulás soron következő ülésén kezdeményezni fogom, hogy a 
„Kökönyösi Oktatási Központ” Szakközépiskola általános- és középiskolai, valamint 
kollégiumi és alapfokú művészetoktatási intézményegységeinek informatikai infrastruktúra 
fejlesztésére Komló Város Önkormányzat, mint gesztortelepülés pályázatot nyújtson be. 
 
A projekt támogatottsága 100%-os, azonban a pályázónak az alábbi kötelezettségeket kell 
vállalni nyertes pályázat esetében, melyek a projektből nem finanszírozhatóak: 

• A pályázó köteles a projekt kezdő napjától számítva egy éven belül, feladat-ellátási 
helyenként legalább 1 pedagógus részvételét biztosítani az infokommunikációs 
technológiák oktatásban történő alkalmazását, valamint IKT alapú módszertani és a 
Sulinet Digitális Tudásbázis használatát elősegítő pedagógus továbbképzéseken, 
minden a pályázattal érintett feladat-ellátási helyen. (A korábban megszerzett 
képesítések nem vehetők figyelembe). 

• A pályázó köteles a fenntartási időszak végéig a beszerzett eszközök beüzemelésének 
időpontjától a pályázatban érintett feladatellátási-helyek részére rendszergazda 
szolgáltatást biztosítani legalább 72 órán belüli hibaelhárítással tanítási időszakban. 

 
A pályázati felhívás végleges formája ugyan még nem került kiírásra azonban javaslom, hogy 
a Tisztelt Képviselő-testület a pályázat tervezetének ismeretében már döntsön a pályázat 
benyújtásáról. 
 



A pályázat benyújtási határideje rövid, a támogatás megítélése a beérkezés sorrendjében a 
rendelkezésre álló keretösszeg erejéig történik, mivel a TIOP-1.1.1/07/1 és a TIOP-1.1.1/09 
pályázat egyikén sem nyert, illetve a leghátrányosabb helyzetű kistérségben székhellyel 
rendelkező intézmények esetében a fenntartók már 2011. október 3-ától benyújthatják 
pályázatukat, arra ösztönöz bennünket, hogy a lehető leghamarabb benyújtható legyen a 
pályázatunk. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot a pénzügyi, jogi és 
ellenőrzési, valamint az oktatási, kulturális, ifjúság és sportbizottság véleményének 
figyelembe vételével támogatni szíveskedjék. 
 
 
Határozati javaslat: 
 
A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében – a pénzügyi, jogi és ellenőrzési, 
valamint az oktatási, kulturális, ifjúság és sportbizottság véleményének figyelembevételével 
megtárgyalta a TIOP-1.1.1-11/1 kódszámú pályázat tervezetéről szóló előterjesztést, melynek 
célja az intézményi informatikai infrastruktúra fejlesztése a közoktatásban és az alábbi 
határozatot hozza: 
 
A Képviselő-testület megismerte TIOP-1.1.1-11/1 kódszámú „Intézményi informatikai 
infrastruktúra fejlesztése a közoktatásban” című pályázat tervezetét és a fenntartásában 
működő Kenderföld-Somági Általános Iskola és Óvoda, Szilvási Nevelési-Oktatási Központ 
Óvoda és Általános Iskola és a Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Óvoda 
informatikai infrastruktúra fejlesztésére pályázatot kíván benyújtani, intézményenként akkora 
összegű támogatásra, amelyre a pályázati feltételek alapján (tanulói létszám, meglévő 
informatikai infrastruktúra stb.) az intézmény jogosult. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat előkészítésére és annak 
benyújtására. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Polics József polgármester 
 
 
Komló, 2011. szeptember 19. 
 
        Polics József 
        polgármester 
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