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Előterjesztés címe és tárgya:  

Könyvtár szakmai eszközfejlesztése, korszerűsítése 

 

Tárgykört rendező jogszabály: 

- Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény LXVII. 

Nemzeti Kulturális Alap fejezete 

 

 

 

Előterjesztő:   Tóth Erika polgármester 

Az előterjesztést készítette:  dr. Sisa András jegyző, Farkas Nóra igazgatási ügyintéző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény LXVII. Nemzeti 

Kulturális Alap fejezetében szereplő forrás felhasználására a Közgyűjtemények Kollégiuma 

nyílt pályázatot írt ki a kistelepülések könyvtárainak szakmai eszközfejlesztése, korszerűsítése 

céljából.  

A pályázatra a Nyilvános könyvtári jegyzékeken szereplő közkönyvtárak, valamint Megyei 

könyvtárral Könyvtárellátási Szerződést kötött települések önkormányzatai jelentkezhetnek.  

Az igényelhető támogatás mértéke 3.000.000,- forint pályázónként. A maximális támogatási 

intenzitás mértéke 90 %, a pályázó részére előírt kötelező saját forrás az összköltségvetés 

minimum 10 %-a.  

 

A könyvtár nyilvános szolgáltatási tereiben – telephelyén vagy fiókkönyvtárában – elhelyezett 

új bútorok, kiegészítő berendezések, infokommunikációs eszközök beszerzésére pályázhatnak 

a felsorolt intézmények, amelyek 2014-ben jelentős könyvtárépület- vagy nyilvános könyvtári 

szolgáltató tér fejlesztést hajtottak végre, vagy 2015-ben ilyen fejlesztésük folyamatban van, 

és annak befejezését követően a bútorok beszerzése és elhelyezése megtörténik 2016. 

augusztus 31-ig.  

 

A támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető: 

 könyvtári bútorok, kiegészítő berendezési tárgyak, eszközök, 

 infokommunikációs eszközök, melyre az igényelt támogatás összegének legfeljebb 

10%-a fordítható, 

 szállítási költség. 

 

A pályázati cél megvalósításának időtartama 2015. június 1 napjától 2016. augusztus 31. 

napjáig.  

 

A nevezési díj 10.000,- Ft, melyet a pályázat benyújtásával egyidejűleg az NKA portálon 

köteles az önkormányzat megfizetni. A pályázó köteles saját forrást biztosítani, melyet a 

részletes pályázati felhívásban rögzített módon igazolni köteles. 

 

A pályázat benyújtási határideje: 2015. április 1.  

Kérem a Tisztelt Képviselőket a határozati javaslat megvitatására, illetőleg elfogadására 

annak érdekében, hogy könyvtárunk megfelelő – új – berendezési eszközökkel való ellátása 

megtörténhessen. 

 

Alcsútdoboz, 2015. március 23. 

 

 

 

    Tóth Erika 

   polgármester 

 

  



 

Határozati javaslat: 

 

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2015 (III.27.) számú határozata 

a könyvtár szakmai eszközfejlesztésére, korszerűsítésére kiírt pályázatban való részvétel 

elfogadásáról 

 

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testülete a Közgyűjtemények Kollégiuma 

által kiírt 3505/90 kódszám alatt nyilvántartott pályázatával kapcsolatban az alábbiakról 

határoz: 

1. A kistelepülések könyvtárainak szakmai eszközfejlesztése és korszerűsítése tárgyában 

kiírt pályázatban Alcsútdoboz Település Önkormányzata részt kíván venni, 

2. A pályázat benyújtásához szükséges 300.000.- Ft összegű önrészt költségvetési 

általános tartaléka terhére biztosítja, 

3. A pályázat elkészítésére és benyújtására felhatalmazza Alcsútdoboz település 

polgármesterét. 

Alcsútdoboz Település Képviselő-testülete felhatalmazza továbbá a polgármestert sikeres 

pályázat esetén a támogatási szerződés aláírására.  

 

Felelős: Tóth Erika polgármester 

Határidő:  azonnal 


