
 

 

 

Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
 

 

      Iktató szám: 159/2019. 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2019. június 27-i ülésére 

 
Tárgy:                            Okos tantermek kialakításának támogatása  
 

Előterjesztő:   dr. Bácskai János polgármester  
 

Készítette:   Szervezési és Informatikai Iroda, 
   Jogi és Pályázati Iroda 
 

Előzetesen tárgyalja:   ESZSB (2019. június 26.) 
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Riskó György s.k. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 

  Rendelet   

Határozat  normatív 

  hatósági 

 X egyéb 

 
 
 

A döntéshez  egyszerű X  

  minősített  többség szükséges. 

 
  
 
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  
  

igen X 

nem  

 
  

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. X 

  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  

  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  



Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 Országos szinten több településen létesülnek az általános iskolákban és 

gimnáziumokban ún. digitális tantermek, melyek nagymértékben segítik informatikai és okos 

eszközökkel és az azokra írt interaktív tananyagokkal a tanítást és a tanulást. A digitális 

tanterem kiváló lehetőség, hogy az Önkormányzat támogatva a helyi iskolákat, a tantestülettel 

együttműködve segítse a tanulók és a tanárok informatikai ismereteinek elmélyítését, 

teljesítményük növekedését, és a szórakoztató csapatmunkára épülő tanulást. 

 

 A digitális tantermi rendszer három pilléren alapszik: az eszközökön, a tartalmi 

részen, továbbá a pedagógusok képzésén.  

 

 Az eszközök tekintetében a rendszer része a nagyméretű digitális, érintőképernyős 

kijelző, a tanári notebook számítógép, a tanulók által használt táblagépek, és az azok töltésére 

szolgáló szekrény. 

 

 A tartalmi rész tekintetében a rendszert egy vezérlő szoftver irányítja, melyben a tanár 

(akár otthon) elkészíti a tananyagot, amit az óra során a tanulók táblagépein is megjelenít. A 

tanár kérdéssorokat küldhet a tanulók táblagépeire, melyeket megoldás után rögtön az órán 

kiértékelhet, ezzel azonnali visszacsatolást adhat a teljesítményről, esetleges fejlesztendő 

területekről. A rendszer lehetőséget biztosít riportok előállítására a tanulók teljesítményéről 

különböző, a rendszer által előállított fejlődési íven keresztül.  

 

 A pedagógusképzés is elemi része a projektnek, melynek keretében intézményenként 

1 fő pedagógus középfokon,- és 4-6 fő pedagógus pedig alapfokon részesül felkészítésben a 

terem használatára. 

 

 A rendszer számos előnye közül kiemelném a csoportmunka támogatását, a könnyebb 

dolgozatjavítást és az azonnali kiértékelést, és visszacsatolást az egyéni teljesítményről. 

 

A digitális tantermek megvalósításához javaslom, hogy a Belső-Pesti Tankerületi 

Központ részére a Budapest IX. Kerületi Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és 

Gimnáziumban, a Budapest IX. Kerületi Kosztolányi Dezső Általános Iskolában, valamint a 

Budapest IX. Kerületi József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában egy-

egy okos tanterem kialakítása céljára 39.000.000,- Ft támogatást nyújtson az Önkormányzat 

2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (II.26.) sz. önkormányzati rendelet 5063 számú 

„Digitális tantermek kialakítása” költségvetési sora terhére. 

 

Budapest, 2019. június 14. 

 

 

         dr. Bácskai János s.k. 

            polgármester  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Határozati javaslat 

 

1. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy a Belső-Pesti Tankerületi Központ részére a Budapest IX. Kerületi Szent-Györgyi 

Albert Általános Iskola és Gimnáziumban, a Budapest IX. Kerületi Kosztolányi Dezső 

Általános Iskolában, valamint a Budapest IX. Kerületi József Attila Általános Iskola és 

Alapfokú Művészeti Iskolában egy-egy okos tanterem kialakítása céljára 39.000.000,- Ft 

támogatást nyújt az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (II.26.) sz. 

önkormányzati rendelet 5063 számú „Digitális tantermek kialakítása” költségvetési sora 

terhére. 

 

 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

Határidő: 2019. június 27. 

 

2. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felhatalmazza a polgármestert a határozat 1. pontjában meghatározott célú támogatás 

kifizetéséhez szükséges támogatási szerződés megkötésére. 

 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

Határidő: a döntést követő 30 nap 

 


