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Napirend: támogató nyilatkozat iskolai könyvtárak infrastruktúra fejlesztése céljából
beadásra kerülő pályázatok beadásához
Előadó: Zsombok Lajos elnök
Tisztelt Társulási Tanács!
Könyvtári szolgáltatás összehangolt infrastruktúra-fejlesztése – „Tudásdepó Expressz”
címmel, TIOP-1.2.3-11/1 kódszámú pályázati felhívás alapján pályázni lehet, többek között,
iskolai könyvtárak fejlesztésére.
Pályázhat az iskolai könyvtár, vagy annak fenntartója. Az ESZA Nonprofit Kft.
közleménye alapján abban az esetben, ha az iskola az iskolai könyvtár fenntartója, akkor az
iskola pályázhat, iskolakönyvtáranként 5-5,5 M Ft összegig. Amennyiben nem az iskola az
iskolakönyvtár fenntartója, akkor a fenntartó pályázhat, legfeljebb 4 iskolakönyvtárra,
összesen 5-8 M Ft összegig. Az ESZA Nonprofit Kft. pályázó személyére vonatkozó
közleményeit jelen előterjesztés mellékletei tartalmazzák.
A Fodor András Általános Iskola és Óvoda iskolai könyvtárainak működtetését az egyes az
egyes intézmények a költségvetésükből finanszírozzák. Ennek értelmében az
iskolakönyvtárakat működtető iskolák mindegyike pályázhat, így összesen 6 pályázat
kerülhet beadásra.
A pályázat beadásához szükséges a fenntartó támogató nyilatkozata. A nyilatkozat sablont
jelen előterjesztés melléklete tartalmazza.
Támogatható tevékenységek köre: iskolai könyvtárak informatikai, valamint a
fogyatékossággal élők számára biztosítandó speciális könyvtári szolgáltatásokhoz kapcsolódó
infrastruktúrafejlesztése.
Kötelezően megvalósítandó tevékenységek, beszerzések:
online könyvtári szolgáltatások
hardvereszközök beszerzése

kialakításához/igénybevételéhez

szükséges

a fogyatékossággal élők számára biztosítandó speciális könyvtári szolgáltatásokhoz
kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztések keretében az alább felsorolt három csoportból
kötelezően választandó legalább egy eszköz beszerzése vagy tevékenység
megvalósítása:
a fogyatékossággal élők könyvtárhasználatát segítő informatikai eszközök, pl.:
felolvasógép, Braille-nyomtató, Braille-kijelző, képernyőolvasó szoftver,
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beszédszintetizátor, képernyőnagyító szoftver, szövegfelismerő program,
digitális nagyító, olvasótévé;
a fogyatékossággal élők könyvtárhasználatát segítő egyéb eszközök, pl.
hangostérkép, Braille feliratok, hangos lift, burkolati vezetővonalak, értelmi
sérülteket segítő piktogramok stb;
a fogyatékossággal élők könyvtárhasználatához szükséges, kis léptékű belső
épület-átalakítás, korszerűsítés, bővítés a projekt elszámolható költségeinek
legfeljebb 25%-áig.
Választható tevékenységek, szolgáltatások és beszerzések:
Könyvtári szoftverek;
Elektronikus olvasóazonosítási rendszer infrastrukturális feltételeinek megteremtése;
Az önkiszolgáló kölcsönzés infrastrukturális feltételeinek megteremtése;
RFID (Radio Frequency IDentification) rendszer infrastrukturális feltételeinek
megteremtése, fejlesztése;
Épületen belüli korszerűsítésa projekt elszámolható költségeinek legfeljebb 25%-áig.
Projektmenedzsmenttel szembeni elvárások
A pályázónak vállalnia kell, hogy a projekt menedzsmentjének ellátása érdekében a projekt
teljes hossza alatt biztosít 1 fő projektmenedzsert és 1 fő pénzügyi vezetőt. A
projektmenedzser alkalmazása munkaviszony, közalkalmazotti vagy közszolgálati
jogviszony, megbízási vagy vállalkozási jogviszony keretében, akinek munkaideje
bizonyíthatóan eléri a havi 20 órát. A pénzügyi vezető alkalmazása munkaviszony, vagy
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében, akinek munkaideje a projektben
bizonyíthatóan eléri a havi 10 órát. A pénzügyi vezetőnek szakirányú végzettséggel kell
rendelkeznie.
Elszámolható költségek
1. Tartalékképzés – 5%
2. Projekt előkészítés (engedélyek, közbeszerzés) – 6%
3. Projektmenedzsment – 12%
4. Szakmai megvalósítók költségei
5. Projekt megvalósításához igénybe vett szolgáltatások
6. Egyéb szolgáltatások költségei
7. Beruházások költségei (eszközbeszerzések)
8. Egyéb költségek – 10%
A 2.-3.-5.-6.-7. pontban felsorolt költségek együttesen nem haladhatják meg a projekt
teljes költségének a 30%-át.
Támogatás mértéke: 100%-os, vissza nem térítendő támogatás.
Beadási határidő 2012. március 12. – 2012. május 31.
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Mindezek figyelembevételével kérem a Tisztelt Tanácsot a határozati javaslat elfogadására.
Határozati javaslat:
A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa támogatja, hogy
a fenntartásában működő Fodor András Általános Iskola és Óvoda Fodor András
Általános Iskolája, Gárdonyi Géza Általános Iskolája, Buzsáki Általános Iskolája,
Öreglaki Általános Iskolája, Szent László Király Általános Iskolája és Lotz János
Általános Iskolája iskolakönyvtárak infrastrukturális fejlesztése céljából a TIOP1.2.3-11/1 kódszámú, Könyvtári szolgáltatás összehangolt infrastruktúrafejlesztése – „Tudásdepó Expressz” című pályázati felhívásra pályázatot
nyújtsanak be.
A Társulási Tanács vállalja, hogy amennyiben a benyújtott pályázatok a pályázati
konstrukcióban is támogatást nyernek, valamint a projekt befejezésétől számított
5 évig, azaz a fenntartási kötelezettség időtartalma alatt, nem hoz olyan döntést,
amelynek a jelzett projekt vonatkozásában a fenntartási kötelezettség
biztosításának lehetőségét akadályozná.
A Társulási Tanács felhatalmazza a Társulás Elnökét a fenntartó támogató
nyilatkozatának az aláírására.
Felelős: Zsombok Lajos elnök
Határidő: azonnal
Lengyeltóti, 2012. február 22.

Zsombok Lajos
elnök

Az előterjesztést készítette:

Jóváhagyta:

Szücs Gábor
referens

Dr. Szatmári Ibolya
jegyző
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FENNTARTÓ TÁMOGATÓ NYILATKOZATA

a <pályázat cím> című TIOP-1.2.3-11/1 pályázathoz

Alulírott <név>, a <fenntartó intézmény/szervezet neve>, <címe> vezetője ismerem és
támogatom a fent megjelölt projektterv célkitűzéseit, támogatom a fenntartásomban
működő <pályázó intézmény neve, települése> által benyújtott pályázat megvalósítását,
amennyiben az a pályázati konstrukcióban is támogatást nyer, valamint a projekt
befejezésétől számított 5 évig, azaz a fenntartási kötelezettség időtartalma alatt, nem
hozok

olyan

döntést,

amelynek

a

jelzett

projekt

vonatkozásában

a

fenntartási

kötelezettség biztosításának lehetőségét akadályozná.

Dátum:…………………………………………..

………………………………….
………………………………….
aláírás (a nevet és a beosztást kérjük nyomtatott formában is feltüntetni!)

Pecsét helye

Egyedi azonosító: 146038123
2012.02.13.
A pályázati útmutató B. pontjában az alábbi kitétel szerepel: `Amennyiben a könyvtár nem
önálló jogi személy és/vagy nem önállóan gazdálkodó szervezet, illetve egyéb okokból
önállóan nem pályázhat, a pályázatot a fenntartója is benyújthatja.` Ezzel kapcsolatban az a
kérdés fogalmazódik meg, hogy iskolai könyvtár esetén az a könyvtár, amelyik az iskola
részét képezi, tehát a könyvtár nem önálló, azonban az iskola az útmutatóban alább
megfogalmazott kitételeknek megfelel (OM azonosítóval rendelkezik, önálló jogi
személyiség, illetve a fenntartója a felsoroltak között szereplő; önkormányzat), önállóan
pályázhat-e, illetve ilyen esetben a könyvtár fenntartója az iskola, vagy az iskola fenntartója,
azaz az önkormányzat? Tehát a fenntartói nyilatkozatot önálló jogi személyiségő; iskolában
található könyvtár esetén az iskolának vagy az iskolát fenntartó önkormányzatnak kell
kitölteni?
Válasz:
Iskolai könyvtár esete speciális, itt az iskolai könyvtár szmsz-ében feltüntett fenntartója tud
pályázni. Ha az iskola a könyvtár fenntartója, akkor ő pályázhat csak. Viszont mint
pályázónak, szüksége van fenntartói nyilatkozatra, ezt akkor önkorm.adja. Ha önkorm. a
kvtárfenntartó, akkor viszont ő pályázik, és természetesen neki nincs további fenntartója így
nem csatol semmit.

Egyedi azonosító: 145711701
2012.02.10.
Öt általános iskolai tagintézményünk van, melyek mindegyike külön-külön rendelkezik
iskolai könyvtárral. Fenntartónk egy pályázaton belül a többcélú intézmény öt különbözõ
telephelyén lévõ tagiskolai könyvtárra szeretne pályázatot benyújtani. Kérdés: Ebben az
esetben mekkora az igényelhetõ támogatás maximális mértéke? A költségvetést az öt
különbözõ telephelyen lévõ tagiskolai könyvtárárra külön-külön, vagy egy db összesített
költségvetésként kell elkészíteni?
Válasz:
A fenntartó nevében csak egy komponensre nyújthatnak be, és csak egy pályázatot, mivel egy
pályázó csak egy pályázatot nyújthat be. Ennek megfelelően, ha Önök a fenntartón keresztül
pályáznak az I komponensre, úgy a maximálisan igényelhető összeg 8 millió Forint a teljes
pályázatra. Ez nem tagiskolánként, hanem összesen értendő. Amennyiben az iskolák
könyvtárainak lehetőségük van önállóan pályázni, úgy Ők külön pályázóknak fognak
számítani, így pályázatonként a maximális összeg 5,5 millió Forint. Amennyiben a fenntartón
keresztül egy pályázatot nyújtanak be és nem kötnek konzorciumi megállapodást, úgy egy
költségvetésben kell tervezniük.
Tisztelt Pályázó!
Beérkezett megkeresésére az alábbi választ adjuk (hivatkozási szám: 443423):
Kérdés:
A Többcélú Kistérségi Társulás a fenntartója az egy OM azonosítójú, több tagintézménybôl
álló többcélú (többek között általános iskolai feladatot is ellátó), önállóan működô és
gazdálkodó közoktatási intézménynek. A tagintézményekben iskolai könyvtárak is

működnek, amely az intézmény alapító okiratában is szerepel. Az iskolai könyvtárak
működési költségei az oktatási intézmény költségvetésébôl kerülnek finanszírozásra. Kérdés
a TIOP-1.2.3-11/1 pályázat I/b komponensére vonatkozóan:
1) A pályázatot kinek kell benyújtania (Kistérségi Társulás vagy oktatási intézmény), ha az
iskolai könyvtárak a tagiskolákban működnek az oktatási intézmény költségvetésébôl, amely
költségvetést a fenntartó fogad el?
2) A pályázó pályázhat-e külön-külön valamennyi iskolai könyvtárat működtetô
tagintézményére, vagy az egész oktatási intézményre csak egy pályázatot adhat be?
3) Ha több tagintézményre is lehet pályázni, azt a pályázónak egy pályázaton belül kell
beadnia, vagy külön-külön kell pályázatot készítenie?
4) Ha egy pályázó több helyre is adhat be pályázatot, a pályázati útmutató melyik részében
található erre vonatkozó információ? 5) Ha az egyik tagintézmény iskolai könyvtári feladatait
az adott település önkormányzata által fenntartott mozgókönyvtári feladatokat ellátó (tehát
már nem nyilvános) könyvtára látja el, ebben az esetben ki adhat be a tagiskola könyvtárára
pályázatot? Kérdésem hasonlít a GYIK 140889913 azonosító számú kérdéséhez, csak az ott
adott választ nem tudjuk egyértelműen azzal az esettel azonosítani, amikor a több
tagintézményben működô iskolai könyvtárak a Kistérségi Társulás által fenntartott többcélú
intézmény szerves egységei.
Válasz:
A pályázatot iskolai könyvtár vagy annak fenntartója nyújthatja be. Abban az esetben, ha az
iskolai könyvtár pályázhat önállóan, akkor benyújthatják külön-külön a könyvtárak a
pályázatukat. Amennyiben ez nem lehetséges, a fenntartó pályázhat a könyvtárak nevében de
legfeljebb csak 4 helyszínre.
Egy pályázó csak egy komponensre pályázhat a konstrukció keretében.
A pályázatot, ha az iskolai könyvtári feladatokat a mozgókönyvtári feladatokat ellátó
könyvtára látja el, abban az esetben maga a könyvtár vagy annak fenntartója adhatja be, attól
függően, hogy megfelel-e a pályázati útmutató B1. pontjának.
Kérem a fentiekkel kapcsolatban figyeljék a közleményeket az NFÜ honlapján.
Tisztelettel:
ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
Uniós Programok Ügyfélszolgálata
1134 Budapest, Váci út 45. 'C' épület
Telefon: 06-1/273-4250
E-mail: eutamogatas@esza.hu
Honlap: www.esza.hu

