
Pályázati űrlap 

Evangélikus gyülekezetek informatikai felszereltségének támogatására

Intézmény (egyházközség) neve: ............................................................................

Parókus lelkészének neve: ............................................................................

I. Igényelt eszköz megjelölése
Tegyen X-et a megfelelő négyzetbe. Az eszközök külön-külön is pályázhatók, mindegyik eszközből csak egy darab.

a) Notebook számítógép b) Multifunkciós nyomtató/fénymásoló  

c) Projektor 

II. Az egyházközség (illetve a lelkész) a következő eszközöket használja:
A táblázatba jegyezze be az egyházközségi munka keretében használt eszközöket!

Eszköz Kategória Vásárlás
éve

Darab Tulajdonjog
(gyül. - lelkész -

alapítvány - egyéb)

Asztali számítógép

Notebook

Nyomtató Tintasugaras - Lézer - Mátrix - Multifunkciós

Kivetítő Számítógép - Video

III. Helyi szakember
Az eszközök üzemeltetéséhez szükséges segítségnyújtás céljából kérjük egy olyan szakember megjelölését, 
aki folyamatosan segíti a lelkészi hivatal munkáját (kérdések/problémák megoldása, egyszerűbb hibák 
elhárítása)

Név: ....................................................................................................................................

Informatikai végzettség vagy munkakör: ............................................................................

Kérjük mellékelni a szakember nyilatkozatát arról, hogy vállalja a segítségnyújtást! (2. sz. melléklet)

Kelt ................................................
Dátum

..................................................................
P.H. Aláírás

Mellékletek:

1. sz.  Nyilatkozat
2. sz.  Segítségnyújtást végző helyi szakember nyilatkozata a feladat vállalásáról 
3. sz.  Amennyiben az önrészből 50% kedvezményt kér, részletes indoklást kérünk
4. sz.  Amennyiben projektorra pályázik, részletes indoklást kérünk



1. sz. melléklet

Nyilatkozat

A pályázó vállalja, hogy 

· A pályázathoz tartozó önrészt befizeti az Országos Egyház pénztárába.

· A pályázat keretében kapott számítógépen a telepítéskor kapott Linux operációs rendszert
használja, arra Windows operációs rendszert nem telepít. 

· Az eszközök átadásakor szervezett  oktatáson részt vesz a számítógépet használó lelkész és
helyi  informatikai segítője is.

· Az eszközök  üzembehelyezését  követően  kapcsolódik  az  Internethez  és  ezt  folyamatosan
fenntartja.

· Az Internet Munkacsoporttól kapott lutheran.hu e-mail postafiókot folyamatosan használ-
ja, az Evangélikus Név- és Címtárba ezt a címét jelenti be.

· Elkészíti és folyamatosan frissíti az egyházközség honlapját.

· A pályázati program végrehajtásáról 2017. február 28-ig beszámolót készít a később kikül-
dendő űrlap alapján és eljuttatja az Országos Iroda Gyülekezeti és Missziói Osztályának.

· Tudomásul veszi, hogy az eszközök 3 évig az Országos Egyház tulajdonát képezik. A pályá-
zati feltételek hiányos teljesítése (beleértve a jelen nyilatkozatban foglaltak be nem tartását) ese-
tén az eszközöket hiánytalanul visszaadja az Országos Irodának.

Dátum: ...........................................

...............................................
P. H. aláírás



2. sz. melléklet

Informatikai segítő szakember nyilatkozata

Alulírott, (név) ............................................................................................  vállalom, hogy a 

(egyházközség neve) ................................................................................. pályázati programjának és

informatikai munkájának végrehajtását segítem a következő három év folyamán. Informatikai 

segítőként felhasználói támogatást nyújtok a gyülekezet lelkészének / lelkészeinek. Az esetlegesen 

felmerülő hibák elhárításában közreműködöm. A pályázaton nyert számítógép átadásakor szervezett

oktatáson részt veszek.

....................................................................
Dátum

....................................................................
aláírás


