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Javaslat
TIOP-1.1.1-07/1 kódszámú pályázatok projektmenedzseri feladatainak ellátására

Tisztelt Közgyőlés!
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010 tavaszán két sikeres pályázatot nyújtott
be a TIOP-1.1.1-07/1 A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai
infrastruktúra fejlesztése címő pályázati kiírásra.
A pályázat egyik kiemelt célja az iskolarendszerő oktatás informatikai fejlesztése, az ún.
„Intelligens iskola” létrehozása, amely elsısorban az informatikai infrastruktúra fejlesztésére
koncentrál. Az „Intelligens iskola” program nem csak az informatikai készségek, hanem – a
többi közismereti tárgyba beépülı Infokommunikációs Technológia (IKT)-támogatású
pedagógiai módszertan által – a többi kulcskompetencia fejlesztéséhez szükséges
infrastruktúrát is jelentıs részben biztosítja. A fejlesztés így minden általános és középiskola
számára egységes alapinformatikai infrastruktúrát biztosít, mely nélkülözhetetlen feltétele a
kompetenciaalapú oktatás elterjesztésének.
A támogatás közvetlen célja az élethosszig tartó tanulás kulcskompetenciáinak fejlesztéséhez
szükséges, egyenlı hozzáférést biztosító IKT infrastruktúra megteremtése. Ezen belül:
− a közoktatási intézmények (kivéve óvodák) számítógép-állományának korszerősítése
a pedagógiai, mérés-értékelési, valamint adminisztrációs feladatok igényeinek
megfelelı infrastruktúra kialakítása érdekében
− a tantermek 40 %-ának ellátása Internet-hozzáférési képességgel rendelkezı interaktív
prezentációs eszközökkel
− a közoktatási intézmények (kivéve óvodák) legalább 20 %-a esetében webalapú
szolgáltatások kialakításához szükséges infrastruktúra támogatása
− mérés-értékelési programok futtatásának lehetıvé tétele a szükséges eszközpark
biztosításával
− a sajátos nevelési igényő tanulók – különösen a gyengénlátók, hallássérültek,
mozgássérültek, tanulási nehézséggel küzdık – integrált oktatását segítı speciális IKT
eszközök biztosítása.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata két pályázat keretében valamennyi saját és
társulásban fenntartott intézményére vonatkozóan sikeresen igényelt támogatást az eszközök
beszerzésére, valamint pedagógusok számára az interaktív táblák használatára felkészítı
képzésekre.
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-2Az intézmények feladatellátási helyei részére elnyert eszközök mennyisége és értéke a
következı:

Intézmény/feladatellátási
hely neve
Garay János Általános
Iskola, Alapfokú
Mővészetoktatási
Intézmény, Közoktatási
Típusú Sportiskola,
Óvoda és PedagógiaiSzakmai Szolgáltató
Intézmény
Garay János Általános
Iskola és Alapfokú
Mővészetoktatási
Intézmény Sióagárdi
Általános és Mővészeti
Iskolája
Babits Mihály Általános
Iskola
Babits Mihály Általános
Iskola Medinai
Tagintézménye
Dienes Valéria Általános
Iskola Grundschule
Baka István Általános
Iskola
Baka István Általános
Iskola Gyógypedagógiai
Tagozata
Garay János Gimnázium
I. Béla Gimnázium,
Informatikai
Szakközépiskola,
Kollégium, Általános
Iskola és Óvoda
I. Béla Gimnázium
Szedresi Bezerédj István
Általános Iskolája

Iskolai
PC

Beszerezhetı eszközök mennyisége (db)
Alkalmazás
Tantermi
Szavazó
WIFI
SNI
szerver +
csomag1
csomag2 csomag csomag3
szerver
szoftver

Oktatás

Összérték
(Ft)

-

10

-

-

1

1

1

10.810.889

-

1

-

1

1

-

1

1.410.239

30

10

-

-

1

-

2

15.565.778

2

1

-

1

1

-

1

1.750.239

29

10

-

-

1

-

1

15.360.889

50

15

1

-

1

-

2

24.560.028

9

5

-

1

1

-

1

7.091.639

-

10

-

-

1

1

1

10.810.889

-

7

-

-

1

-

2

7.352.228

-

5

-

1

1

-

1

5.566.750

Összesen: 100.279.568
1

Tantermi csomag = interaktív tábla + notebook + projektor

2

A szavazó csomag gyártótól függıen 30-32 kismérető kézi szavazóegységet tartalmaz, melyek egy
számítógéppel összekapcsolt központi vevıegységgel kommunikálnak vezeték nélküli kapcsolaton keresztül. A
számítógépre telepített szoftver lehetıvé teszi az alkalmi vagy elıkészített kérdésfeltevést, mellyel azonnal
visszajelzés kérhetı a leadott anyag érthetıségével kapcsolatban, de tetszıleges feladatmegoldásra is
megfelelıen felhasználható. A számítógépet projektorral és interaktív táblával összekapcsolva a feltett kérdés
tetszılegesen megjeleníthetı, és a válaszadást követıen azonnali statisztika készíthetı.
3

Az SNI csomagban beszerezhetı speciális eszközök körét egyes sajátos nevelési igényő tanulók támogatására
határozták meg. A Garay János Általános Iskola esetében az SNI I. (nagyothalló) csomagban vezeték nélküli
fülhallgató, diktafon és szavazógép szett, a Garay János Gimnázium esetében pedig az SNI V. (mozgássérült)
csomagban notebook, speciális billentyőzet, valamint szem- és fejegér szett kerül beszerzésre.
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-3A pályázatok teljes költségvetése összesen (projektmenedzsment, projekt megvalósításához
igénybevett szolgáltatások (pl. nyilvánosság biztosítása, tájékoztatási kötelezettségek
teljesítése), egyéb szolgáltatások, eszközbeszerzés egyéb általános költségek) 106.956.428 Ft.
A projektek megvalósítása – a tervezettek szerint – 2011. január 1-tıl augusztus 31-ig tart.
Jelenleg a közbeszerzési eljárás elıkészítése zajlik. A támogatásintenzitás 100%, tehát a
program teljes mértékben a pályázatból finanszírozott, nagyrészt szállítói finanszírozással.
A pályázati kiírás szerint a program megvalósításához projektmenedzser igénybevétele
kötelezı, aki megbízási jogviszonyban nem, csak munkaviszonyban láthatja el a feladatát,
tehát a pályázati kedvezményezett, Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
alkalmazásában kell állnia.
A projektmenedzser foglalkoztatásának megvalósítása további jogviszony (munkajogviszony)
létesítésével oldható meg. Mindez azonban a Polgármesteri Hivatal állománytábláját nem
érinti. Bérezése és annak járulékai a pályázatokból finanszírozottak.
Kérem a Tisztelt Közgyőlést az elıterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat
elfogadására.
S z e k s z á r d , 2011. április 19.

Amreinné dr. Gál Klaudia
jegyzı
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Határozati javaslat

Tárgy: Javaslat TIOP-1.1.1-07/1 kódszámú pályázatok projektmenedzseri feladatainak
ellátására

1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése támogatja a TIOP1.1.1-07/1 kódszámú pályázatok keretében egy fı projektmenedzser határozott idejő
munkaszerzıdés keretében történı foglalkoztatását.
2. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése felkéri a Polgármesteri
Hivatalt, hogy a további jogviszonyban (munkajogviszony keretében) való
foglalkoztatással kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.
3. A Közgyőlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy az egy fı létszámot építse be az
Önkormányzat 2011. évi költségvetésébe.

Határidı: 2011. április 28.
Felelıs: Horváth István polgármester
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
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