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Tisztelt Polgármester Úr! 
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Önkormányzat Képviselő-testület ülese 
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Tárgy: javaslat a „Kerülj a 
térképre" pályázat támogatására 

A Szent László Általános Iskola a Szent László Gimnáziummal közösen meghirdette a „Kerülj a 
térképre" pályázatot magyarországi általános- és középiskolás tanulók részére. A projekt 2009. 
január 12-én elindult, sajtótájékoztató keretében, valamint az ország összes önkormányzatához 
küldött e-maillel népszerűsítettük a kezdeményezést. Az eltelt idő alatt igen sok érdeklődő e-mailt, 
telefont kaptunk, melyből érzékelhető, hogy nagy az érdeklődés, valamint a vállalkozó szellem az 
ország önkormányzatai, iskolái irányából. Már az első pályamű is beérkezett, melyet hamarosan 
megtekinthetnek a wvvw.kerulj aterkepre.hu honlapon. 
A Kulturális és Oktatási Bizottság kérésünkkel kapcsolatban a következő határozatot hozta: 

357/2008. (XI. 13.) sz. Kulturális és Oktatási Bizottság határozata 
(11 igen, egyhangú szavazattal) 
A Kulturális és Oktatási Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy két millió forint összeget 
tervezzen be a 2009. évi költségvetésbe a „Kerülj a térképre" pályázat megvalósítására. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, támogassa a projekt sikeres megvalósítását! 

HATÁROZATI JAVASLAT: 

A Budapest Főváros X. kerület Képviselő-testülete a Szent László Általános Iskola és a Szent 
László Gimnázium közös „Kerülj a térképre" pályázatát 2.000.000.-Ft-tal támogatja a 2009. évi 
költségvetés terhére. 
Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Szász Csaba alpolgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Bajtek Mihályné főosztályvezető 

Ronyecz Róbert főosztályvezető 

Budapest, 2009. február 04. 

Köszönettel: 

/ ' Sárkány Péter és Menyhárt 

Melléklet: tájékoztató, költségvetés a projektről 

Törvényességi szempontból l á t t a : 

dr . Neszteli István 
j e g y z ő 

http://aterkepre.hu


MABYARDRSZÁG DIÁKSZEMM£L 
www.keruliaterkepre.hu 

A kőbányai Szent László Általános Iskola és a Szent László Gimnázium a 
Brüsszeli Magyar Kulturális Intézet (BMKI) támogatásával pályázatot hirdet a 
2008/2009-es tanévben általános és középiskolás tanulóknak. 

A pályázat célja a résztvevők településének természeti, építészeti, kulturális 
és/vagy gasztronómiai bemutatása. A szerkesztők azt szeretnék elérni, hogy 
létrejöjjön egy olyan honlap, amely Magyarországot a diákok szemszögéből 
mutatja be. A tanulók digitális technikai ismereteinek fejlesztése mellett a 
honlap segítheti a helytörténeti ismeretek bővítését is. Jó lehetőséget nyújt az 
ország idegenforgalmi nevezetességeinek megismertetésére, illetve a kevéssé 
ismert, de figyelemfelkeltő munkát készítő iskoláknak arra, hogy lakóhelyüket 
az egész világnak bemutassák. 

Arra törekszünk, hogy kezdeményezésünk országos mozgalommá növekedjen. 
Megkeressük a régiók, megyék, települések vezetőit, hogy ők is nyújtsanak 
támogatást iskoláiknak a pályázat megvalósításában. Biztosak vagyunk abban, 
hogy a régiók, városok, falvak vezetői felismerik a településük színvonalas 
bemutatásában rejlő lehetőségeket, és erejükhöz mérten díjazzák a 
területükről készült legjobb alkotásokat. 

A diákok által készített pályaművekben szerepelhetnek korábban készült 
képek, metszetek - a forrás megjelölésével. Ugyanakkor termékek vagy cégek 
nyílt illetve burkolt reklámját nem tartalmazhatják, kivéve a tájhoz kötődő 
speciális termékeket, például borokat, stb. 

A pályázat szerkesztői a pályaműveket általános anyanyelvi, idegen nyelvi, 
történelmi és földrajzi ellenőrzést követően jelenítik meg a honlapon. Az 
esetlegesen vitatott részekkel kapcsolatban konzultációt kezdeményeznek a 
készítővel. Nem kerülhet honlapunkra az általános közízlést sértő munka. A 
döntés jogát a szerkesztők fenntartják maguknak. 

Az országos értékelést a szervezők által felkért zsűri végzi. Keressük annak a 
technikai lehetőségét, hogyan lehetne a honlapra látogatók értékelése alapján 
közönségdíjat odaítélni. 

Minden pályázó maga döntheti el, hogy milyen sajátos nézőpontból ismerteti 
meg iskoláját, annak környékét vagy a települését. A pályázaton lehet indulni 
rövid videofilmmel vagy fotósorozattal is. A feltételek között szerepel, hogy a 
pályaműnek legyen szöveges vagy rövid feliratos része. Szintén fejtétel, hogy 
több nyelven történjen a település/településrész bemutatása. Általában a 
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magyar nyelv mellett az angol nyelvű fordítást tarjuk fontosnak, de a 
nemzetiségi településeken az első nyelv a nemzetiségi, a második a magyar 
nyelv legyen. Azonban itt is lehetséges még más idegen nyelvi fordítás. A 
középiskolai jelentkezők esetében természetes elvárásnak tartjuk a többnyelvű 
pályaművet. A kiíró iskolák célja, hogy a honlapot a nem magyar anyanyelvűek 
is böngészhessék, ezért már a pályázat indulásakor a BMKI négynyelvű 
honlapján is kattintással elérhetővé tesszük. 

A folyamatosan bővülő honlap jó reklámja lehet Magyarországnak, egyben 
egyedülálló közoktatási vállalkozás. Itthon és külföldön egyaránt szolgálja 
hazánk megismerését. 

Sárkány Péter és Menyhárt Sándor 
igazgatók 

Szent László Gimnázium és Szent 
László Általános Iskola 

Pénzügyi terv 
www.keruli aterkepre.hu 

A projekt nem anyagi eszközöket, hanem szellemi munkát igényel. „Kevés hardver, sok szoftver." 

10 nyelvi és szakmai szerkesztés + 4 fő informatikus tanár. 

I. Pedagógusok díjazása. 

A.) Minden pedagógus egy adott anyaggal átlagosan kb. fél órát foglalkozik mielőtt a honlapra 
kerül. 
1 anyag 5 óra X 14 fő, óradíjátlag bruttó 2000 forint 

pályaműátlag páíyaműszám óra/pedagógus Ft/pedagógus :összesen(14fö) Járulék bruttó összesen 
1-250 200 100 200 000 Ft 2 800 000 Ft 896 000 Ft 3 696 000 Ft 
251-500 400 200 400 000 Ft 5 600 000 Ft 1 792 000 Ft 7 392 000 Ft 
501-750 600 300 600 000 Ft 8 400 000 Ft 2 688 000 Ft 11 088 000 Ft 
751-1000 800 400 800 ÖÖ0 Ft 11 200 000 Ft 3 584 000 Ft 14 764 000 Ft 

20 328 000 Ft 1001-1250 1100 550 1 100 000 Ft 15 400 000 Ft 4 928 000 Ft 
14 764 000 Ft 
20 328 000 Ft 

B.) Ha 20 perc a pedagógus munkája egy-egy pályaművön. 14 fő. 
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pályaműátlagpályaműszám :óra/pedagóg Ft/pedagógus összesen(14fö) Járulék bruttó összesen 
1-250 200 67 133 333 Ft 1 866 667 Ft 597 333 Ft 2 464 000 Ft 

*~""4 928 000 Ft 251-500 400 133 266 667 Ft 3 733 333 Ft 1 194 667 Ft 
2 464 000 Ft 

*~""4 928 000 Ft 
501-750 600 200 400 000 Ft 5 600 000 Ft 1 792 000 Ft 7 392 000 Ft 
751-1000 800 267 533 333 Ft 7 466 667 Ft 2 389 333 Ft 9 856 000 Ft 
1001-1250 1100 367 733 333 Ft 10 266 667 Ft 3 285 333 Ft 13 552 000 Ft 

II. Honlap-, reklámfilm, Kőbányafilm készítése 800 OOOFt 

III. Díjazás 

40-45 diák utaztatása felnőtt pedagógus kísérővel 5 napra Brüsszelbe. Ennek várható költsége 
(busz, szállás, ellátás) személyenként 60 000 forint, összesen 2 600 000 forint. 

Segítő diákok díjazása a külföldi utazás részesei lehetnének, illetve az iskolák saját keretéből 
intézik. 

IV. Eredményhirdetés 

A díjátadás, fogadás egy színházteremben (Pataky Műv. Központ) kb. 5-700 000 forint. 

V. „Anyag költség" CD, hardver eszközök, nyomtatás, másolás: 1 000 000 forint. 

A.) ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK: 

Honlap, Kőbányafilm, reklám DVD-k 
Díjazás 
Fogadás költsége 
„Anyagköltség" 
ÖSSZESEN: 

800 000 Ft 
2 600 000 Ft 

700 000 Ft 
1 000 000 Ft 
5 100 000 Ft 

B.) SZEMÉLYI KÖLTSÉGEK: 

Ha 1-250 közötti pályamű érkezik be és minden pedagógus egy-egy laptopot kap, akkor 14 db 
laptop ára kb. 2 800 OOOFt. 

Ha nem megoldható a tárgyi (munkavégzéshez kötött) díjazás, akkor lásd táblázat. 

Szponzorok keresése 

Anyagi támogatás 

Támogatást kaptunk Verbai Lajos Polgármester Úrtól. 



Több pályázatot írtunk pénzügyi támogatást kérve. 
Kértük a MOL Rt. Támogatását, de sajnos nem kaptunk. 
Jelenleg támogató levelünk van a Vodafone Mobiltelefon Társaságnál és a Nemzeti Kulturális 
Alapnál. Válasz még egyik helyről sem érkezett. 

Technikai, szervezési támogatás 

Az országos lebonyolítást segítve Veszprém Megye Közgyűlésének Oktatási Bizottságával állunk 
biztató tárgyalásban. 
A Pedagógusok Szakszervezete vállalt segítségnyújtást a lebonyolításban, illetve különdíj 
felajánlásáról tárgyalunk. 
A kerületi bonyolítást Kovács Ferenc Igazgató Úr, a Keresztúri Dezső Általános Iskola igazgatója 
vállalta. 
Együttműködünk a Kőbányai Pedagógiai Szolgáltatóval. 


