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E L Ő T E R J E S Z T É S  
a Képviselő-testület 2017. április 20-i ülésére 

a „A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései” 

EFOP-4.1.8-16  

azonosítószámú pályázat benyújtásáról 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Marcali Város Önkormányzatának lehetősége van pályázatot benyújtani a „A könyvtári 

intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései” elnevezésű pályázati 

kiírásra. Az EFOP-4.1.8-16 konstrukció célja a könyvtári intézményrendszer egész életen át 

tartó tanulást támogató oktatási-képzési szerepének erősítése és megújulása a szolgáltatások 

IKT hátterének és a szolgáltatási terek számának növelésével, és egyúttal az elérhető 

célcsoport számának emelkedése. 

A pályázat keretében önállóan támogatható tevékenység a tanulási, kreatív foglalkoztató, 

oktatási célú terek, valamint audiovizuális ismeretek tanulására alkalmas helyiségek tereinek 

kialakítása, ehhez kapcsolódóan belsőépítészeti kialakítások, a tanulási folyamatokhoz 

szükséges kiszolgáló helyiségek (pl. mosdó, öltöző stb.) infrastrukturális kialakítása, 

épületbővítés.  

Szintén önállóan támogatható tevékenység a könyvtári IKT eszközök fejlesztése: szerver, 

képernyő, nyomtató, szoftver, számítógép, laptop, projektor stb. beszerzése, a könyvtári 

terekben oktatási és foglalkoztatási jellegű tevékenységhez kapcsolódó bútorok és eszközök 

beszerzése. 

Jelen konstrukcióban a Városi Könyvtár egyik raktárhelyiségének előadóteremmé 

történő átalakítására, illetve a meglévő előadótér és mosdók felújítására nyújtanánk be 

pályázatot. 

Az intézmény felhasználóinak, partnerintézményeinek (óvodák, iskolák) részéről, már 

régóta felmerült az igény, hogy a könyvtár épületében elkülönített helyen egy oktatási célú 

előadóterem kerüljön kialakításra, ahol a könyvtári szolgáltatások nem zavarják a számukra 

szervezett rendezvényeket, előadásokat. Jelenleg az intézményben nincs ilyen helyiség. A 

gyermekkönyvtár légterében, bútorok átrendezésével oldják meg a helyzetet. 
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Az állapot megoldására jelen pályázat adta lehetőséget kihasználva az egyik raktárhelyiséget 

szeretnénk átalakítani mozgáskorlátozottak számára is használható előadóteremnek. A 

raktárban lévő dokumentumokat átcsoportosítással és külső raktár igénybevételével 

helyeznénk el.  

A kialakításra kerülő terem ismeretterjesztő és kézműves foglalkozásoknak, 

filmvetítéseknek, könyvtárhasználati óráknak, számítógép kezelő tanfolyamoknak, 

„könyvtári szolgáltatási rendszerben” résztvevők képzésére adhatna helyet. Nyugodt 

körülményeket biztosíthatna a kutatni, tanulni szándékozók számára is. A 

gyermekkönyvtárban működő előadótér szintén felújításra kerülne a nagyobb csoportos 

foglalkozások biztosítására. 

Fejlesztésre kerülnének továbbá a könyvtári IKT eszközök mintegy 5 millió forint értékben. 

A pályázat tervezett összköltsége 47 millió forint. 

 

Tervezett keretösszeg 2 milliárd Ft.  

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 16-400 db.  

A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás. A támogatás maximális mértéke az 

összes elszámolható költség 100 %-a. Önerő nem szükséges. 

A támogatás módja: előfinanszírozás. 

A pályázat benyújtására 2017. április 17-ig van lehetőség. A pályázati adatlap benyújtásának 

nem feltétele a Képviselő-testület előzetes jóváhagyása. 

 

Határozati javaslat 

 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta, és az 

EFOP-4.1.8-16 „A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései” 

pályázat benyújtását utólagosan jóváhagyja.  

A Képviselő-testület felhatalmazza Marcali Város Önkormányzatának polgármesterét a 

szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Dr. Sütő László polgármester  

Határidő: azonnal  

 

Marcali, 2017. április 11.  

 Dr. Sütő László sk.  



 polgármester 


