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Tájékoztatás INTERNET hozzáférésről és ehhez olcsó számítógép biztosításáról. 

(WiFi Falu pályázat) 
 
 
Mellékletek: Pentium III. alapgép és tartozékai bemutatása 
 Nyilatkozat a csatlakozási szándékról (visszaküldési határideje a helyi 

Polgármesteri Hivatalba 2008. április 10., 16.00 óra) 
 
 
Tisztelt Hölgyem/Uram! 
 
 
Tájékoztatom, hogy önkormányzatunk pályázatot kíván benyújtani a legrászorultabb, 
halmozottan hátrányos hejőbábai családok részére otthoni Internet használat eléréséhez és 
ehhez olcsó számítógép biztosításához. A pályázatot az Internet Terjesztéséért Alapítvány 
(1117 Budapest, Hauszmann Alajos út 3/a., ügyintéző: Molnárné Hegymegi Krisztina, 
mobiltel.: 30/9752-249) és az Európai Unió pénzügyileg támogatja. 
Az Alapítvány az alábbi feltételeket határozza meg, amelyek valamelyikének a 
támogatott család meg kell, hogy feleljen: 

a.) azon családok, amelyekben gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 
gyermek(ek) él(nek) 

b.) azon családok, amelyekben rendszeres szociális segélyben részesülő(k) él(nek) 
c.) azon családok, amelyek a fentieken kívül egyéb rendszeres szociális ellátásban 

részesülnek (pl.: lakásfenntartási támogatás) 
d.) azon családok, igénylők, ahol az 1 főre eső jövedelem nem haladja meg az 

öregségi nyugdíj legkisebb összegét (a pályázat benyújtásakor hatályos mérték: 
28.500 Ft) 

e.) azon családok, amelyekben az egyik vagy mindkét családfenntartó 
munkanélküli 

 
Az elbírálás során előnyt élveznek: 

a.) a három vagy több gyermeket nevelő családok 
b.) azon családok, ahol halmozottan hátrányos gyermek él a családban, illetve 
c.) azok a családok, amelyekben mindkettő szülő munkanélküli vagy az 

egyedülálló szülő munkanélküli 
 
Az első pályázati körben minimum 10, maximum 30 család támogatható (ez a szám 
2009-ben bővülhet újabb jogos igénylőkkel). 
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Technikai feltételek: 
Az Alapítvány a mellékleten látható felújított Pentium III. alapgépet és új kiegészítő 
tartozékait biztosítja az igénylőknek. E berendezésekre féléves garancia biztosított. 
 
Pénzügyi feltételek: 
Az igénylők a felújított olcsó, de jó minőségű, internetezésre alkalmas, a szükséges 
szoftverekkel feltelepített gépet és új tartozékait bruttó 30 ezer Ft-ért kapják meg, 
amelyhez az önkormányzat részletfizetési lehetőséget biztosít. 
A 30 db gép árát, összesen 900 ezer Ft-ot önkormányzatunk megelőlegezi, az 
igénylők pedig 6 hónapon át havi 5 ezer Ft-tal törlesztik az önkormányzat részére. 
Az első 5 ezer Ft-ot a gép átvételekor kell kifizetni. Az önkormányzat az igénylőkkel 
szociális kölcsönszerződést köt a 30 ezer Ft megfizetésére. A havi előfizetés 2008-ban 
ingyenes lesz és ezt tervezi az Alapítvány 2009-re is. 
2008. december 31-ig tehát az Internet szolgáltató társaság – amely előreláthatólag a 
Borsodweb lesz – nem szedhet havi előfizetési díjat az igénylőktől. 
Az utolsó, 6. részlet megfizetését követően a gép és tartozékai az igénylő család 
tulajdonába kerülnek, hiszen annak vételára kifizetésre került. Így a 7. hónaptól 
kezdve akár az előfizetés is visszamondható, azonban a cél természetesen nem ez! 
Amennyiben olyan jogos igénylő is jelentkezne, akinek már van számítógépe, a 
vevőegységet ő is igényelheti, amelynek ára bruttó 15 ezer Ft, amit 1 összegben kell 
kifizetnie, de havi előfizetési díjat ebben az esetben sem kell majd fizetni.  
Legalább 10 jelentkező esetén az internet szolgáltatás várhatóan 2008. június 1-től vehető 
igénybe. 
Az igénylők részére az Alapítvány a szolgáltatás megkezdése előtt a helyi művelődési 
házban ingyenes oktatást szervez, hogy a számítógépet és az internetet kezdő szinten 
ismerők is elsajátíthassák a világháló használatát. 
 
Amennyiben tájékoztatásom felkeltette érdeklődését, úgy kérem, hogy a mellékelt 
Nyilatkozatot értelemszerűen kitöltve, aláírva szíveskedjen visszajuttatni a 
polgármesteri hivatalba 2008. április 10-én 16.00 óráig, hogy az igényeket 
beépíthessem a pályázatba és továbbíthassam az Alapítvány felé Budapestre. 
 
 
H e j ő b á b a, 2008. április 3. 
 
 
    Tisztelettel: 
 
 
        Juhász Barnabás 
          Polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

N Y I L A T K O Z A T 
 

 
 
Alulírott ………………………………. ………...(Név) 

 ………………………………………….(Szül. hely, idő) 
               …………………………………………..(Anyja neve) 
     …………………………………………..(Lakcím) 
 
ezúton kinyilatkozom, hogy igényelem a Tájékoztatóban leírt Internet hozzáférést és 
számítógépet, vállalom annak 30 ezer Ft-os vételárát, amelyet az átvételtől számított 6 
havi részletben megfizetek a hejőbábai Polgármesteri Hivatal számára. 
 
 
Hejőbába, 2008. április….. 
 
 
       ………………………………… 
                 Az igénylő aláírása 
 
 
 
 
 

N Y I L A T K O Z A T 
 

 
 
Alulírott ………………………………. ………...(Név) 

 ………………………………………….(Szül. hely, idő) 
               …………………………………………..(Anyja neve) 
     …………………………………………..(Lakcím) 
 
ezúton kinyilatkozom, hogy igényelem a Tájékoztatóban leírt Internet hozzáférést és 
számítógépet, vállalom annak 30 ezer Ft-os vételárát, amelyet az átvételtől számított 6 
havi részletben megfizetek a hejőbábai Polgármesteri Hivatal számára. 
 
 
Hejőbába, 2008. április….. 
 
 
       ………………………………… 
                 Az igénylő aláírása 
 
 



 
A számítógép részei: 
 
Pentium III alapgép 

- 900Mhz processzor, 384mb SD memória, 20gb merevlemez, DVD-
ROM, 1.44mb floppy meghajtó, alaplapra integrált VGA vezérlő, 
alaplapra integrált hangkártya alaplapra integrált 10/100mbit hálózati 
kártya 

- Operációs rendszer: a projekt igényeihez kialakított magyar nyelvű 
Edubuntu Linux és Openoffice 

 
17” SVGA monitor (1024x768 @ 85hz, TCO99 szabvány) 
 
Kiegészítők (új) 

- TPLINK típusú 54mbps vezeték nélküli hálózati (WiFi) kártya 
- SECRON WiFi 11 típusú tetőantenna kiegészítőkkel és kábellel 

(IG1 ingegrált csatlakozó, 8 méter RG6U koaxiális kábel) 
- ps/2magyar billentyűzet 
- ps/2 egér 
- aktív hangfalpár 
- fejhallgató/mikrofon szett 
- 2 db tápkábel 
- 1,8m hálózati elosztó 

 
A NETBOX számítógépek felújított használt eszközök 
(kivéve a megjelölt komponensek). 
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