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ELŐTERJESZTÉS
6. napirendi pont
Kistelepülések könyvtárainak szakmai eszközfejlesztése, korszerűsítése pályázat

Tisztelt Képviselő-testület!
A Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiuma az elmúlt héten nyílt pályázati
felhívást tett közzé, melynek alapján lehetőség nyílhat kistelepülések könyvtárainak szakmai
eszközfejlesztésére és korszerűsítésére is.
A pályázók köre vagy nyilvános könyvtári jegyzéken szereplő könyvtárak, vagy Megyei
Könyvtárral Könyvtárellátási Szerződést kötött települések könyvtárai.
Önkormányzatunk megfelel a 2. feltételnek, mivel szerződésünk van a dr. Kovács Pál Megyei
Könyvtár és Közösségi Tér intézménnyel, akiknek már az elmúlt években is köszönhetjük, hogy
számos új könyvvel, folyóirattal bővültünk, rendezvények költségét támogatták, illetve
informatikai eszköz beszerzésére (pl. TV) is sor kerülhetett önkormányzati önrész nélkül.
Ez a pályázat viszont lehetőséget ad a bútorok fejlesztésére is, melynek koncepciója előtt
röviden ismertetni szeretném a pályázat lényeges elemeit:
1./A teljes keretösszeg : 100 millió Ft
2./Igényelhető támogatás: 3 millió Ft/pályázat
3./ A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás
4./ A maximális támogatás mértéke: legfeljebb a projekt költségének 90 %-a
5./ Finanszírozás módja: A szakmai és pénzügyi beszámoló elfogadását követően, tehát az NKA
utófinanszíroz
6./ Pályázati feltétel: Azok az önkormányzatok pályázhatnak, akik 2014-ben jelentős fejlesztést
hajtottak végre, vagy 2015.évben ilyen fejlesztés folyamatban van. ( Könyvtár bővítés )
7./ Pályázni lehet könyvtári bútorok, kiegészítő berendezési tárgyak, eszközök beszerzésére,
valamint legfeljebb a támogatás igénylési összeg 10 %-ának megfelelő összegig
infokommunikációs eszközök beszerzésére, illetve mindezek szállítására.
Tisztelt Képviselő-testület!
2015.évben az önkormányzat költségvetésében jóváhagytunk egy keretösszeget a Községháza
felújítására. A 20 millió Ft beruházás első részét képezte a fűtési rendszer szétválasztása és az
alagsorban a fűtési rendszer korszerű kialakítása ( annak egy része képezte a költségvetésünk
részét, a másik része Alapítványi költség volt ).
A jelenlegi könyvtár pályázattal lehetőség lenne az I. emeleti tárgyaló ( testületi ülések helye )
felújítására ( nyílászárók cseréje, radiátorok cseréje, lambéria bontása, javítások, festési munkák )
kb. 1 millió Ft összegben. Az építési munkákat az önkormányzatnak kellene állnia, viszont a
berendezés beszerzésére lehetőség nyílna a könyvtári pályázatból. Ez a terem: 6,70 m X 4,80 m
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nagyságú ( 1. számú melléklet berendezési rajz ) , ami berendezésre kerülne az Alex Bútorbolt
ajánlata alapján ( 2. számú melléklet 9-13. alszámú ajánlatok ) olvasóteremmé.
A könyvtár melletti terem, mely jelenleg is foglalkoztató terem, berendezései pedig lennének az
árajánlat 1-8 alszámú tételei szerint, és így a teremben gyermekeknek, felnőtteknek különböző
foglalkozások lennének tarthatók. A 2 ajánlat együttes összege: 1.205.032 Ft
Az infokummunikációs eszköz pedig a könyvtáros véleménye alapján a leginkább hasznos
eszköz kerülne beszerzésre a pályázat szerinti 100.000-120.000 FT összegben.
Tisztelt Képviselő-testület!
Mivel a pályázat előírja, hogy csak azok pályázhatnak, akik az épület bővítést, átalakítást 2014ben vagy már elvégezték, vagy 2015. évben ilyen beruházás folyamatban van, konkrét m2
nagyság, és beruházási összeg megjelölésével, ezért szükséges egy testületi határozat elfogadása,
melyben jóváhagyjuk a bővítést, illetve az építési beruházási nagyságát.
………………………/2015.(….) önkormányzati határozat
Nagycenk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagycenk, Gyár u. 2. szám alatti
Községháza épületben, a jelenlegi I. emeleti kistárgyalótermet átalakítja olvasóteremmé, és a
könyvtár résznek tekinti. Az olvasóterem nagysága: 6,70 m X 4,8 m= 32,16 m2 .
A képviselő-testület az olvasótermet a 2015.évi költségvetés alapján 1 millió Ft összegben újítja
fel az idei évben, mely tartalmazza a nyílászárók cseréjét, a radiátor cseréjét, a lambéria
bontását, vakolatjavítási és festési munkákat. A képviselő-testület 3 m X 4 m = 12 m2
nagyságban a könyvtár melletti helyiséget átalakítja foglalkoztató helyiséggé, és azt a könyvtár
részének tekinti.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a beruházásokhoz szükséges
szerződéseket megkösse.
Felelős: Csorba János polgármester
Határidő: 2015. szeptember 30.
……………………………../ 2015.(….) önkormányzati határozat
Nagycenk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy részt kíván venni a
NKA pályázatán, mely Kistelepülések könyvtárainak szakmai eszközfejlesztése, korszerűsítésére
vonatkozik.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázatot benyújtsa az előzetes
árajánlatok alapján a döntésthozó szervhez.
Felelős: Csorba János polgármester
Határidő: 2015. április 1.
Nagycenk, 2015. március 19.
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