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Szentes Város Önkormányzata 
Képviselő-testülete 
 
S z e n t e s  
 
 
 Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma közzétette pályázati felhívását a 4/2004.(II.20.) 
NKÖM rendeletet alapján  a községi és városi könyvtárak állománygyarapítási összegének 
támogatására, melyre  az önkormányzat eddig minden évben nyújtott be pályázatot. Jelen 
előterjesztés az önkormányzat által felajánlott saját forrás biztosítását tartalmazza, mellyel a 
könyvtárak részére jóváhagyott 2006. évi költségvetési támogatáson felül kiegészíti a 
könyvbeszerzési keretüket.  
 
A nemzeti kulturális örökség minisztere a 4/2004.(II.20.) NKÖM rendelete értelmében az éves 
költségvetési törvényben biztosított könyvtári érdekeltségnövelő támogatásból 10%-ot azon 
önkormányzati könyvtárak fejlesztésére különít el, amelyeknél az egy lakosra jutó 
állománygyarapítási összeg elmarad az országos átlagtól. 
Pályázhatnak azok a községi és városi önkormányzatok, amelyeknek könyvtárai 2005-ben az 
országos átlagnál kevesebbet tudtak állománygyarapításra fordítani. A pályázati kiírásnak mindkét 
könyvtárunk megfelel. 
Javaslom, hogy Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2006-ra a Városi 
Gyermekkönyvtár (Szentes, Petőfi S. u. 1. sz.) könyvbeszerzési keretét 300.000,-Ft-tal, a Szentes 
Városi Könyvtár KHT. (Szentes, Kossuth L. u. 33–35. sz.) könyvbeszerzési keretét 700.000,- Ft-tal 
egészítse ki a már jóváhagyott költségvetési támogatáson felül. 
 
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a pályázatok benyújtásához szükséges 1.000.000,-Ft-os 
önerőt szíveskedjen biztosítani Szentes Város Önkormányzata 2006. évi költségvetési rendeletében 
a céltartalékban elkülönített 1.000.000,- Ft terhére. 
A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra nézve, hogy a pályázaton elnyert és az önkormányzat 
által felajánlott összegeket a könyvtárak rendelkezésére bocsátja. 
 
A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a T. Képviselő-testület elé. 
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……./2006. (III.17.) 
 
Tárgy: Pályázat benyújtása a könyvtárak részére állománygyarapítási támogatás 

elnyeréséhez 
 
 
 

H A T Á R O Z A T I   J A V A S L A T 
 
 
 
Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbiak 
szerint határoz: 
 
1.) Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Nemzeti Kulturális 

Örökség Minisztériuma által a községi és városi könyvtárak állománygyarapítási összegének 
támogatására 2006. évre kiírt pályázaton az önkormányzat részt vegyen. A pályázathoz 
szükséges 1.000.000,-Ft-os önerőt a 2006. évi költségvetési rendeletében a céltartalékban 
elkülönített 1.000.000 Ft,- terhére biztosítja az alábbiak szerint: 
 –   a Városi Gyermekkönyvtár (Szentes, Petőfi S. u. 1. sz.) részére 300.000,- Ft,  
 –   a Szentes Városi Könyvtár KHT. (Szentes, Kossuth L. u. 33–35. sz.) részére        700.000,- 

Ft saját forrást ajánl fel és a már jóváhagyott költségvetési támogatáson felül ezekkel az 
összegekkel kiegészíti a könyvtárak beszerzési keretét. 

 Határidő  a pályázatok benyújtására: 2006. március 31. 
Felelős: a Művelődési Iroda vezetője 

 
2.) Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra nézve, hogy a 

pályázaton elnyert és az önkormányzat által felajánlott összegeket a könyvtárak rendelkezésére 
bocsátja.  

 
3.) A támogatásban részesülő intézményeknek a rendelkezésükre bocsátott támogatást 

elkülönítetten kell kezelni, és annak felhasználásáról tételes, analitikus nyilvántartást kell 
vezetni úgy, hogy a tényleges felhasználás ellenőrizhető legyen. 

 Határidő: folyamatos 
 Felelős: Városi Gyermekkönyvtár igazgatója 

Szentes Városi Könyvtár Kht. ügyvezetője 
 
4.) Szentes Város Önkormányzata tudomásul veszi, hogy amennyiben támogatást nyer a 

pályázaton, annak felhasználásáról – december 31-ei határnappal – a zárszámadás keretében 
köteles elszámolni. 

 Határidő: a zárszámadás készítése 
 Felelős:   Közgazdasági Osztály Tervezési Iroda 
 
5.) Eredményes pályázat esetén a pályázati saját erőként figyelembe vett összeggel az 

önkormányzat 2006. évi költségvetési rendeletének módosításáról gondoskodni kell. 
 Határidő: A pályázati döntést követő költségvetési rendelet módosításakor 
 Felelős:   Közgazdasági Osztály Tervezési Iroda 
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A határozatról értesítést kapnak: 
1.) Szentes Város Alpolgármestere 
2.) Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodája és általa az érintettek Helyben  
3.) Szentes Városi Könyvtár KHT.  
4.) Városi Gyermekkönyvtár 
5.) Irattár 
 
Szentes, 2006. február 28. 
 
 
 
                                                                                                      Szűcs Lajos 
 


