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Elıterjesztés 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 

2011. október 13-i ülésére 
 
Tárgy:  Pályázat benyújtása az „Intézményi informatikai infrastruktúra fejlesztése a 

közoktatásban” címő pályázati kiírásra 
 
Ikt.sz: I/11418/2/2011. 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 
Megjelent a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program TIOP-1.1.1-11/1 kódszámú pályázati 
kiírás tervezete. A pályázat célja a közoktatási intézmények informatikai 
eszközellátottságának növelése. Pályázatot nyújthatnak be a közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX. törvény 20. § (1) bekezdés szerinti alábbi, OM azonosítóval rendelkezı közoktatási 
nevelı, valamint nevelı és oktató feladatot ellátó közoktatási intézmények fenntartói: 

a) általános iskola 
b) szakiskola 
c) gimnázium, szakközépiskola 
d) alapfokú mővészetoktatási intézmény 
e) gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény 
f) diákotthon és kollégium 

A projekt rendelkezésére álló keretösszege 10,3 milliárd Ft. Pályázni a Közép-Magyarországi 
Régió területén kívüli közoktatási intézmények fenntartói tudnak. A támogatható pályázatok 
várható száma 350-400 db. Egy pályázó/fenntartó a pályázata keretében az általa fenntartott 
bármely (akár az összes) feladatellátási-hely vonatkozásában nyújthat be pályázatot. Egy 
pályázó/fenntartó azonban csak egy pályázatot nyújthat be. Azon pályázók, akik a jelen 
konstrukcióra benyújtott pályázatukban szereplı feladatellátási-helyeikre a TIOP 1.1.1-07 
pályázati kiírásokban támogatást nyertek el (Lajosmizse Város Önkormányzata közéjük 
tartozik), vagy állami informatikai normatíva támogatásban részesültek, az ott beszerzett 
eszközcsomagok számát a pályázati útmutató C1. pont táblázatában szereplı mennyiségek 
kiszámolásánál figyelembe kell venni, ezeket le kell vonni. A támogatás mértéke a projekt 
elszámolható összes költségének 100 %-a, a támogatás összege minimum 5 millió, maximum 
200 millió Ft. Az eszközcsomagok ellenértéke közvetlenül a szállítónak kerül kifizetésre 
szállítói kifizetés keretében. Jelen konstrukció keretében az utófinanszírozással támogatott 
projektelemekre megítélt támogatás 25 %-a erejéig elıleg igényelhetı. Valamennyi pályázó, 
aki a kritériumoknak megfelel, a rendelkezésre álló keret mértékéig támogatásban részesül. A 
támogatás megítélése – a kritériumok teljesülése esetén – a beérkezési sorrend alapján 
történik. A pályázatok benyújtása 2011. október 17-tıl 2011. november 18-ig lehetséges. A 
pályázatot a fenti benyújtási idınél korábban, 2011. október 3-tól nyújthatják be, ezáltal 
elınyben részesülnek azon pályázók, akik a jelen pályázatban szereplı feladatellátási-
helyeikre a korábbi TIOP-1.1.1-07 pályázaton nem nyertek támogatást.  
 

 Fentiek figyelembevételével az alábbi határozat-tervezetet terjesztem T. Képviselı-
testület elé: 
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Határozat-tervezet 
 
    /2011. (……) ÖH 
Pályázat benyújtása az „Intézményi  
informatikai infrastruktúra fejlesztése  
a közoktatásban” címő pályázati kiírásra 
 

Határozat 
  
1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, mint a Lajosmizse és 

Felsılajos Közoktatási Intézményfenntartó Társulás gesztor önkormányzata pályázatot nyújt 
be az „Intézményi informatikai infrastruktúra fejlesztése a közoktatásban” címő TIOP-
1.1.1-11/1 kódszámú pályázati kiírásra.  
 

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert 
a pályázat benyújtására, valamint a pályázat során felmerülı valamennyi irat aláírására.  
 

3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felkéri a Fekete István 
Általános Iskola igazgatóját a pályázat elkészítésére. 

 
4.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felkéri a jegyzıt, hogy 

tájékoztassa Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testületét soros ülésén a 
pályázat benyújtásáról.  

 
 
 
Határid ı: 2011. október 13. 
Felelıs: Képviselı-testület, polgármester 
 
Lajosmizse, 2011. október 03. 
 
 
                                                                                          Basky András  s.k. 
                                                                                               polgármester 


