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Az EFOP-4.1.8-16 kódszámú „ A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő 

infrastrukturális fejlesztései” című pályázati felhíváson való részvételről 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a Széchenyi 2020 program keretében 2016. december 

végén a könyvtári intézményrendszer keretében megvalósuló, az egész életen át tartó tanulást 

támogató infrastrukturális fejlesztések megvalósítására megjelentetett egy pályázati felhívást: 

A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései címmel A 

felhívás kódszáma: EFOP-4.1.8-16 

A pályázatot az előzetes tájékoztatás alapján 2017. március 10-től lehet benyújtani.  

 

Jelen konstrukció keretében olyan infrastrukturális fejlesztések valósulhatnak meg, amelyek 

támogatják az EFOP-3.3 és az EFOP-3.7 intézkedése szerinti, az egész életen át tartó tanulást 

támogató kulcskompetenciák erősítését szolgáló tevékenységeket:  

- elsősorban a tanulási kompetenciák, a kulturális tudatosság és kifejezőkészség, továbbá az 

anyanyelven folytatott kommunikáció kompetenciák (2006/962/EK ajánlás szerinti nyolcadik 

és első kulcskompetenciák),  

- valamint a szociális és állampolgári kompetenciák, a digitális kompetenciák fejlesztését,  

- az attitűdformálást, a tanulás elsajátítását, valamit - a kezdeményezőkészség és a vállalkozói 

kompetenciák növelését, a funkcionális analfabetizmus csökkentését, a hagyományos és 

online kulturális szolgáltatások hozzáférhetőségének növelését a fogyatékkal élők számára is 

(2006/962/EK ajánlás szerinti negyedik, ötödik, hatodik és hetedik kulcskompetencia), azaz a 

fentiek elsajátításához szükséges infrastrukturális feltételek kialakítása a cél.  

A fejlesztések eredményeként az intézmények – sajátos adottságaikra építve – a tanulás 

helyszíneiként képesek lesznek hatékonyan bekapcsolódni a formális oktatás rendszerébe, a 



képesség- és kompetenciafejlesztésbe, s jelentősen emelkedik a bevont felnőttek és idősek 

száma is.  

 

A felhívás célja: Könyvtári rendszer keretén belül az egész életen át tartó tanulás támogatása 

érdekében a kompetenciafejlesztést, oktatást és a területi ellátást elősegítő infrastruktúra 

fejlesztése.  

 

Célcsoport:  

- a köznevelési intézményekben tanulók, dolgozók, és  

- az egész életen át tartó tanulásban részt vevők. 

A felhívás keretében több tevékenységcsoport támogatható, intézményünk az 5. és 6. 

tevékenységtípusra szeretne támogatási igényt benyújtani. 

Amennyiben a Képviselő-testület úgy dönt, hogy benyújtja a támogatási kérelmet, akkor a 

felhívás alapján az alábbi tevékenységtípus megvalósítására lehet támogatást igényelni: 

 

2. tevékenységtípus: Az intézmények tanulási feltételeinek fejlesztése céljából, a fejlesztés 

helyszínéül szolgáló meglévő tanulási,kreatív foglalkoztató,oktatási célú terek valamint 

audiovizuális ismeretek tanulására alkalmas helyiségek tereinek átalakítása,meglévő helyiség 

korszerűsítése,ehhez kapcsolódóan belsőépítészeti kialakítások,a  tanulási folyamatokhoz 

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

fejlesztése,épületbővítés. 

 

5. tevékenységtípus: A könyvtári IKT eszközök fejlesztése: szerver, képernyő, nyomtató, 

szoftver, számítógép (használói- és munkaállomás), laptop, projektor, interaktív térkép, 

érintőképernyős konzol, LCD-panelek, valamint indokolt esetben az informatikai pont(ok)hoz 

vagy részlegekhez szorosan kapcsolódó egyéb IKT-eszközök. Önkiszolgáló kölcsönzéshez 

kapcsolódó IKT eszköz és szoftver RFID rendszer kialakításához szükséges IKT és szoftver. 

Monitor, szkenner, digitális kamera, külső háttértároló, Wifi- router és egyéb kisértékű IKT 

eszköz. 

 

6. tevékenységtípus: A könyvtári terekben oktatási és foglalkoztatás jellegű tevékenységhez 

kapcsolódó bútorok és eszközök beszerzése.  

 

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 5 millió Ft, maximum 120 

millió Ft az alábbi megkötéssel:  

2. tevékenységtípus esetén: 5-20 millió Ft. 

5. tevékenységtípus esetén: 5-20 millió Ft.  

6. tevékenységtípus esetén: összegkorlát nincs meghatározva. 

A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a. 

Előleg igénylésére van lehetőség. 

 

A pályázat keretében az Arany János Általános Művelődési Központ Közkönyvtára 

épületében történne fejlesztés. 

   

Úgy gondolom, hogy minden lehetőséget meg kell ragadni az intézménynek, hogy a 

szolgáltatásai fejlesztéséhez, a már meglévők szinten tartásához, eszközvásárláshoz szükséges 

anyagi fedezetet próbálja meg előteremteni.  

 

 



Fentieket figyelembe véve, kérem az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi határozati 

javaslat elfogadását. 

 

 

Kétpó, 2017. február 28.  

 

 ………………….. 

 Keresztes Péter Pál 

      polgármester 

   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Határozati javaslat 
 

Kétpó Község Önkormányzata 

……/2017.(….….)képviselő-testületi határozata  

 

 

Az EFOP-4.1.8-16 kódszámú„ A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő 

infrastrukturális fejlesztései” című pályázati felhíváson való részvételről 

 

Kétpó Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) 

bekezdés b) pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 

 

1.Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testülete kijelenti, hogy támogatási kérelmet kíván 

benyújtani az EFOP-4.1.8-16. kódszámú „A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő 

infrastrukturális fejlesztései”című  pályázati felhívásra. 

 

2.Kétpó Község Önkormányzat Képviselő- testülete felhatalmazza a polgármestert,hogy a 

támogatási kérelem benyújtásához szükséges intézkedéseket tegye meg.  

 

Felelős: Keresztes Péter Pál polgármester 

Határidő: 2017. április 17. (1.szakasz) 

 

A határozat végrehajtásában közreműködik: 

___   

 

A képviselő-testület határozatáról értesül: 
 

1. Keresztes Péter Pál polgármester, Helyben 

2. Virágné Lukács Gabriella alpolgármester, Helyben 

3. dr. Enyedi Mihály jegyző, Helyben 

4. dr. Farkasinszki Fanni aljegyző, Helyben 

5. Képviselő-testület tagjai, Helyben 

 

Kétpó, 2017. február 28. 

 

    Keresztes Péter Pál                dr. Enyedi Mihály  

 polgármester                   jegyző 


