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Előterjesztés 
Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2019. július 29-i rendkívüli ülésére 
 
Tárgy: Pályázat előkészítése és benyújtása nyilvános könyvtári ellátás biztosításához 

kapcsolódó eszközbeszerzésre vonatkozóan 
 
Ikt.sz.: LMKOHFL/710-3/2019. 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló  2018. évi L. törvény LXVII. 
Nemzeti Kulturális Alap fejezetében megjelölt forrásra tekintettel az Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelő Nemzeti Kulturális Alap Igazgatóság pályázatot hirdetett a Települési 
könyvtárak szakmai eszközfejlesztése, korszerűsítése célra. 

Több alkalommal vizsgáltuk, hogy a jelenleg az iskola épületében működő könyvtár 
méltó helyre kerüljön a településen és az minél szélesebb körben látogatható legyen a lakosság 
részére. Az elmúlt időszakban bekövetkezett változások következtében lehetőség nyílt, hogy a 
könyvtárat új helyen, a Faluházban alakítsuk ki. Ehhez azonban szükséges, hogy az épületben 
működő Posta áthelyezésre kerüljön a korábban takarékszövetkezetnek helyet adó 
épületszárnyba. Ezen munkálatok elvégzéséhez javaslom a II. határozat-tervezet elfogadását. A 
megüresedő helyiség bővítésével elegendő lenne az alapterület a nyilvános könyvtár 
kialakításához. 

Jelen pályázat keretében kizárólag eszközbeszerzésre nyílik lehetőség, tehát a könyvtár 
helyiség bővítésének, átalakításának költségeit önkormányzatunknak kellene 
megfinanszíroznia. 

Felvettük a kapcsolatot a Katona József Könyvtár igazgatójával, aki partner jelen 
projekt megvalósításában. A pályázaton csak az önkormányzat tud indulni, ehhez a szükséges 
regisztráció az NKA elektronikus felületén meg is történt. 

A pályázat keretében a teljes berendezés költségeire lehet támogatást igényelni 
(bútorok, szőnyegek, függönyök, stb.). 

A pályázatokat 2019. augusztus 15-én éjfélig lehet benyújtani. A megvalósításra 
rendelkezésre álló idő: 2019. szeptember 1. – 2020. október 31. 

A támogatás intenzitása 90 %, mely nem lehet több, mint 3.500.000.- forint, és ehhez 
10 % önerő biztosítása szükséges. Ezen felül 10.000.- forint nevezési díjat is át kell utalni a 
pályázatot kezelő szerv részére. 

A projekt előkészítésében a Katona József Könyvtár felajánlotta segítségét, akinek 
munkatársaival az előterjesztés készítésekor is folyamatosan zajlanak az egyeztetések. 

A támogatási kérelem pontos adatai a Képviselő-testületi ülést megelőzően kerülnek 
kiosztásra a T. Képviselők részére. 

 
Fentiek alapján az alábbi határozat-tervezetek elfogadására teszek javaslatot: 
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I. Határozat-tervezet 

…../2019. (….) ÖH. 
Pályázat előkészítése és benyújtása a 
Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények 
Kollégiuma 204105/312 altéma kódszámú 
„Települési könyvtárak szakmai eszközfejlesztés, 
korszerűsítése” felhívására 
 

Határozat 
 
 

1) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a jelenleg 
az iskola épületében működő nyilvános könyvtárat az optimálisabb működési 
feltételek biztosítása érdekében áthelyezi a Faluház épületébe és ezzel együtt 
pályázatot nyújt be az önkormányzat által fenntartott könyvtár nyilvános 
szolgáltatási tereiben elhelyezett új bútorok, kiegészítő berendezések beszerzésére a 
Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjteményi Kollégiumához maximum bruttó 
3.500.000 forint támogatási összegre. 

2) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázat benyújtásához 
szükséges bruttó 10.000.- forint nevezési díjat Felsőlajos Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetésről szóló 3/2019. (II.14.) 
önkormányzati rendelete 1. melléklet Felsőlajos Község Önkormányzata 2019. évi 
kiadásai táblázat 1.3. Dologi Kiadások sora terhére biztosítja. 

3) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázat 
megvalósításához szükséges 10 %-os önerőt, maximum bruttó 388.888.- forintot 
Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi 
költségvetésről szóló 3/2019. (II.14.) önkormányzati rendelete 1. melléklet 
Felsőlajos Község Önkormányzata 2019. évi kiadásai táblázat 1.5.4.1. Általános 
tartalék sora terhére biztosítja. 

4) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy a 
„Települési könyvtárak szakmai eszközfejlesztés, korszerűsítése” elnevezésű 
pályázat keretében beszerzett bútorokat, kiegészítő berendezéseket a község 
könyvtárában helyezi el, azokat leltárba veszi. 

5) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy a 
„Települési könyvtárak szakmai eszközfejlesztés, korszerűsítése” elnevezésű 
pályázathoz a szükséges épület-felújítást, könyvtári nyilvános szolgáltató tér 
bővítését 2019-ben elvégzi. A könyvtár nyilvános szolgálati területét …. m2-rel 
megnöveli. 

6) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a pályázati kiírásban foglaltaknak megfelelően a pályázathoz 
szükséges nyilatkozatok megtételére és dokumentumok elkészítésére, a pályázat 
benyújtására, sikeres pályázat esetén a Támogatási Szerződés/Támogatói Okirat 
megkötésére és a pályázat megvalósításával kapcsolatosan a jövőben felmerülő 
dokumentumok előkészítésére és aláírására. 

Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2019. július 29. 
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II. Határozat-tervezet 
 
…../2019. (….) ÖH. 
A Faluház épületében a könyvtár helyiség 
kialakításához kapcsolódó döntések 
 

Határozat 
 
 

1) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a Magyar Posta Zrt-vel folytasson tárgyalásokat a Faluház 
épületében a postai szolgáltatás másik helyiségben történő biztosítása érdekében. 

2) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a Magyar Posta Zrt-vel történő egyeztetéseknek megfelelően az 
új postai helyiség szükséges átalakításához kérjen be árajánlatokat és a legkedvezőbb 
ajánlattevőkkel kösse meg a kivitelezési szerződéseket.  

3) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a könyvtár kialakításához a szükséges átalakítások tervezésére 
kérjen be árajánlatokat, majd a legkedvezőbb ajánlattevővel kösse meg a szerződést 
és az elkészült dokumentációt terjessze a Képviselő-testület elé. 

Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2019. július 29. 
 
 
 
Felsőlajos, 2019. július 25. 
 
 Juhász Gyula s.k. 
 polgármester 


