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2008. december 18-i ülésére 

Tisztelt Képviselı-testület! 

A Békés Megyei Tudásház és Könyvtár pályázatot ad be a TÁMOP-3.2.4/08/01 kódjelő, 
„Tudásdepó-Expressz”- A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési 
szerepének erısítése az élethosszig tartó tanulás érdekében címő pályázatra, melyhez 
konzorciumi tagként a települési könyvtárakat is be kívánja vonni.  A pályázat átfogó célja, 
hogy a könyvtári rendszer jobb hatásfokkal szolgálja a minıségi oktatást, a formális oktatáson 
kívüli képzést és tanulást, a könyvtári szolgáltatásokkal megvalósítandó olvasási és digitális 
kompetenciák fejlesztését. Kiemelt cél a hozzáférés területi különbségeinek a csökkentése. 
 
A pályázat keretében a Békés Városi Könyvtár katalógusainak elektronikus hozzáférése, 
illetve a kölcsönzés technikai feltételeinek javítása valósul meg. A könyvtár informatikust 
alkalmaz, illetve számítástechnikai feltételei is megvannak, a fenntarthatósági vállalás tehát a 
szolgáltatások további üzemeltetésére vonatkozik, ami többletköltségekkel nem jár. 
 
A Békési Városi Könyvtár konzorciumi tagként vesz részt a pályázatban. A megpályázható 
összeg 100 MFt, melybıl az Önkormányzatra, mint konzorciumi tagra 10 MFt esik. A 
pályázat önerıt nem igényel, bár részben utófinanszírozású. Elıfordulhat azonban, hogy a 
pályázati támogatási összeg utalásakor adódó likviditási nehézségek áthidalására az 
Önkormányzatnak elıre meg kell finanszíroznia a támogatási összeg egy részét, melyet a 
Könyvtár a támogatási összeg lehívása után az Önkormányzat részére átad. A fenntartási 
kötelezettség az Önkormányzat részérıl minimális ráfordítást sem igényel, mivel a 
fenntarthatóság a könyvtár költségvetésébıl biztosítható. 

Határozati javaslat: 

1. Békés Város Képviselı-testülete a 2009. január 12-i beadási határidejő, 100 MFt 
támogatási összeg elnyerésére irányuló, Békés Megyei Tudásház és Könyvtár 
konzorciumi vezetésével megvalósuló TÁMOP-3.2.4./08/01 kódjelő „Tudásdepó-
Expressz”- A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erısítése 
az élethosszig tartó tanulás érdekében címő pályázaton való részvételét támogatja a 
Békés Városi Könyvtár konzorciumi tagságának arányában, mely 10 MFt.  
 
2. A pályázat önerıt nem igényel, de az utófinanszírozásból adódó átmeneti likviditási 
gondok áthidalására a Békés Városi Könyvtárra esı támogatási részösszeget Békés 
Város Önkormányzata Képviselı-testülete a Békés Városi Könyvtár konzorciumban 
való részvétele arányában szükség esetén elıre megfinanszírozza. Az Önkormányzat 
vállalja, hogy a pályázat útján létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat a projekt 



befejezését követı 5. év végéig fenntartja és üzemelteti, továbbá a fenntartásra 
vonatkozó kötelezettségek teljesítésérıl a Békés Városi Könyvtár konzorciumban való 
részvétele arányában gondoskodik. 
 
Határid ı: intézkedésre azonnal 
 
Felelıs: Izsó Gábor polgármester 
 
Békés, 2008. december 9. 
 
        Izsó Gábor 
                  polgármester 
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