Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől
ELŐTERJESZTÉS
„Digitális Jólét Program Pontok Fejlesztése” c. pályázat benyújtása tárgyában
a Martinkai Közösségi Házra vonatkozóan

Tisztelt Képviselő-testület!

Mint ismeretes a képviselő-testület előtt kiírásra került a „Közösségi internet hozzáférési pontok
fejlesztése,
szolgáltatási
portfóliójuk
bővítése”
elnevezésű,
GINOP-3.3.1-16-2016-00001
azonosítószámú projekt keretében megvalósításra kerülő „Digitális Jólét Program Pontok fejlesztése”
című pályázat.
A Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény a pályázatot benyújtotta 2017ben a Szabadság tér 7. sz. alatti intézményre vonatkozóan, miután a képviselő-testület támogatta a
pályázat benyújtását és megadta a tulajdonosi hozzájárulást a 264/2017. (XI. 23.) öh. sz. határozatával.
A pályázat nyertes minősítést kapott. Hamarosan sor kerül az épületben a kivitelezési munkákra, az
eszközök telepítésére.
Az intézmény igazgatója azzal kereste meg a képviselő-testületet, hogy a Martinkai Közösségi Házra
vonatkozóan is be kívánják nyújtani a pályázatot, miután február 28-ig a beadási határidő
meghosszabbításra került.
Rövid emlékeztető a pályázatról:
A közösségi internet hozzáférési helyek fejlesztésének alapvető célja, hogy a fejlesztések révén a
pontok hozzájáruljanak a digitális alapkészségek fejlesztéséhez, a digitális készségekkel nem
rendelkező magánszemélyek számára az informatikai eszközökhöz és az internethez hozzáférést
biztosítson, továbbá, hogy az ehhez szükséges segítő szakértelem minden ponton rendelkezésre álljon.
A pályázat a közösségi internet hozzáférési pontok infrastruktúrájának fejlesztésére terjed ki, valamint
támogatást nyújt a pontokon dolgozók készségfejlesztéséhez.
Az egy pályázó által elérhető pályázati csomag a következő eszközök térítésmentes használatára terjed
ki:
• 3 db laptop és a szükséges szoftverek
• 2 db tablet
• 2 db okostelefon
• 1 db projektor
• 1 db multifunkcionális eszköz (nyomtató, fax, fénymásoló)
• 1 db beltéri Wifi Access Point és amennyiben szükséges power injector
• 1 db kültéri Wifi Access Point és amennyiben szükséges power injector
• 1 db router
A pályázat tartalmát képező eszközök beszerzését, kiszállítását, valamint a Wifi Access Point telepítését
a KIFÜ biztosítja.
A pályázatot – többek között – helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek
nyújthatják be, melyhez a fenntartó önkormányzat tulajdonosi hozzájárulására van szükség. A
tulajdonosi hozzájárulás az előterjesztés mellékletét képezi. A pályázathoz önerőt nem kell biztosítani.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a határozati javaslatot
elfogadni szíveskedjen.
Határozati javaslat:
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában foglaltaknak megfelelően – támogatja, hogy a Petőfi Sándor
Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény pályázatot nyújtson be a Martinkai Közösségi
Házra vonatkozóan a Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk
bővítése” elnevezésű, GINOP-3.3.1-16-2016-00001 azonosítószámú projekt keretében megvalósításra
kerülő „Digitális Jólét Program Pontok fejlesztése” című pályázati kiírásra, melyhez a tulajdonosi
hozzájárulást – a melléklet szerint – megadja.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az intézmény igazgatóját értesítse.
Határidő: 2018. február 23.
Felelős: Antal Szabolcs polgármester
Hajdúsámson, 2018. február 14.

Antal Szabolcs
polgármester

***A határozat elfogadásához egyszerű többség szükséges.***
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