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Előterjesztés
a Képviselő-testület 2017. március 23-i ülésére
Pályázati lehetőség – EFOP-4.1.8-16
Megjelent az EFOP-4.1.8-16 azonosító számú „A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő
infrastrukturális fejlesztései” elnevezésű pályázati felhívás. A pályázat lehetőséget biztosít
könyvtárban található meglévő tanulási, kreatív foglalkoztató, oktatási célú terek valamint
audiovizuális ismeretek tanulására alkalmas helyiségek átalakítására, korszerűsítésére,
belsőépítészeti kialakításokra (2. tevékenységtípus). A pályázat támogatja bútorok, eszközök
beszerzését is.
A pályázat keretében a könyvtár épületrész utcai, régi nyílászáróit cseréljük ki, valamint a
könyvtár egyik terméből többfunkciós foglalkoztató termet alakítunk ki. A teremben projektor,
vászon kerülne elhelyezésre, valamint kiállítások megrendezésére is alkalmassá válna,
megfelelő sínrendszer, megvilágítás kerül elhelyezésre. A falakat ellátjuk védő burkolattal,
valamint a termet bútorokkal rendezzük be.
A támogatást igénylő a Lajtha László Közhasznú Nonprofit Kft, mint a nyilvános könyvtár
fenntartója.
A projekt benyújtási határideje: 2017.04.17.
A támogatás összege: maximum 20 millió forint
A pályázat benyújtásához szükséges a tervdokumentáció elkészítése és támogatási kérelemmel
történő benyújtása. A tervezési feladatok elvégzésére (építészet, villamos tervek) 3-3 ajánlatok
kértünk be, amelyekből a legkedvezőbb:
Építész tervek esetében Sándorfi Róbert építész tervező
Villamos tervek esetében Mándity Miklós villamos tervező
Összesen tervezés

700.000 Ft
50.000 Ft
750.000 Ft

A tervezés díja nyertes pályázat esetében elszámolható a pályázatban, azonban a tervek
elkészítése után ki kell fizetni.
Az előkészítési költségekhez tartozik még a tulajdoni lap, térképmásolat beszerzése, hatósági
igazolások építési tevékenységről, amelynek összege előzetes kalkuláció szerint 33.000 Ft.
Így az előkészítési költségek összege: 788.000 Ft.
Fenntartási kötelezettség: A kedvezményezett vállalja, hogy a fenntartási időszak végéig (5 év)
évente minimum 3 db nem formális tanulási program szervezését. Igazolás módja: jelenléti
ívek, fényképek. Elvárás 150 fő/év.
A pályázati lehetőségről az önkormányzati bizottságok 2017. március 14-i ülésükön kaptak
tájékoztatást. A pályázat előkészítésére kért összeg tekintetében a bizottságok az alábbi
határozati javaslatot terjesztik a Képviselő-testület elé:

Határozati javaslat
Jánoshalma Város Képviselő–testülete az önkormányzati
költségvetés forráshiányára tekintettel nem tudja biztosítani a
Lajtha László Közhasznú Nonprofit Kft számára az EFOP-4.1.816 kódszámú, „A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő
infrastrukturális fejlesztései”elnevezésű pályázat benyújtásához
szükséges előkészítési költségekre kért 788.000 Ft-ot.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatról
értesítse Juhász Zsolt ügyvezetőt.
Felelős: Czeller Zoltán polgármester
Határidő: 2017. március 31.
Jánoshalma, 2017. március 16.
Kiss György
levezető elnök
Gazdaságfejlesztési és Városüzemeltetési
Bizottság

Madarász Attila
Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottság
elnöke

