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Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2017. február 16.

Javaslat  a  József  Attila  Könyvtárban  végzett  szakértői  ellenőrzés  megállapításai
alapján szükséges intézkedésekre,  az EFOP-4.1.8-16 pályázaton való részvételre
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság elnöke

a pénzügyi bizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

Előkészítő: dr. László Borbála jogi és szervezési igazgató
Bokor Zsuzsanna kulturális ügyintéző

Meghívott: Tóth Éva, a József Attila Könyvtár igazgatója

Véleményező bizottságok:
oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság 2017.02.14.
pénzügyi bizottság    2017.02.14.
gazdasági és területfejlesztési bizottság    2017.02.14.

A napirendi pont rövid tartalma: 2016. decemberében szakértői vizsgálat folyt a József
Attila  Könyvtárban,  a  feltárt  hiányosságok  megszüntetése  érdekében  az  előterjesztés
javaslatot tesz a teendők ütemezésére, az EFOP-4.1.8-16 pályázaton való részvételre.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:

Osztály neve: Jogi és Szervezési Igazgatóság
Jogi, Szervezési és Intézményigazgatási Osztály

Ügyintéző neve: Bokor Zsuzsanna
E-mail címe: bokor@pmh.dunanet.hu
Telefonszáma: 06-25-544-151
Iktatószám: 1184-2/2017

Előkészítő aláírása: Bokor Zsuzsanna  sk.
Igazgató / Osztályvezető aláírása: dr. László Borbála sk.

A törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:

Törvényességi ellenőrzést végző személy: dr. Petánszki Lajos sk.
Leadás dátuma: 2017. 02.06.
Ellenőrzés dátuma: 2017. 02.07.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:    egyszerű / minősített

A tárgyalás módja: Nyílt ülés

Egyéb megjegyzések:    L. Dudás Pálné 2017. 02.08.
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JAVASLAT

a József Attila Könyvtárban végzett szakértői ellenőrzés megállapításai alapján szükséges
intézkedésekre, az EFOP-4.1.8-16 pályázaton való részvételre 

Tisztelt Közgyűlés!

Az Emberi  Erőforrások Minisztériuma megbízásából Líborné Putnoki Edit  2016.  decemberében
szakértői  vizsgálatot  végzett  a József  Attila  Könyvtárban.  (továbbiakban:  JAK) A vizsgálat  arra
irányult,  hogy  megállapítsa,  hogy  a  könyvtár  megfelel-e  a  nyilvános  könyvtári  ellátásról  szóló
könyvtári  alapkövetelményeknek.  A  JAK  képes  „folyamatosan  ellátni  a  nyilvános  könyvtári
feladatokat.”- rögzítette a szakértői jelentés. 

A  könyvtár  működéséhez  szükséges  alapdokumentumok  megvannak,  azok  megfelelnek  a
követelményeknek,  egyetlen  hiányosság  a  nyári  csökkentett  nyitva  tartás  szabályozása,  ezt
szükséges az SZMSZ-ben és a könyvtárhasználati szabályzatban is kifejteni. Javasoljuk, hogy a
könyvtár április 28-áig nyújtsa be a felülvizsgált SZMSZ-t és könyvtárhasználati szabályzatot.

A szakértő felhívta a figyelmet az alábbi hiányosságokra, megoldandó feladatokra:

 az  épület  nem akadálymentes,  a  mozgássérültek  számára  nemcsak  az  emeletre  való
feljutás, de az épületbe való bejutás is gondot jelent; a különböző fogyatékkal élők (látás-
vagy hallássérültek)  számára a  korszerű  könyvtárakban használt  eszközök  a  JAK-ban
nem állnak rendelkezésre; az intézmény honlapja nem akadálymentes,

 a  könyvtár  állományának  számítógépes  feldolgozása  nem  illeszkedik  az  országos
rendszerekhez, az egyedi fejlesztésű rendszer a bevezetésekor korszerűnek számított, a
mai követelményeknek nem felel meg,

 a könyvtári polcrendszer régi, elavult,
  Az adatlap V. pontjában egyebek közt észrevételezi a jelentés, hogy nincs a könyvtár

„megtalálását” segítő tábla a településen.

A januári  közgyűlési  tájékoztatóhoz csatoltuk a szakértő által  kitöltött  adatlapot,  amit  ezúttal  is
mellékelünk. (1. számú melléklet) 

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 

Célja: A könyvtári intézményrendszer és fenntartóik részére az egész életen át tartó tanuláshoz
szükséges  kulcskompetenciák  erősítését  támogató  szükséges  infrastrukturális  feltételek
megvalósítása.

A  rendelkezésre  álló  pályázati  keret  2  milliárd  Ft,  a  támogatás  vissza  nem  térítendő.   A
pályázatokat 2017.03.10-től  2019.03.10-éig lehet benyújtani.  Javasoljuk, hogy ebben az évben,
lehetőleg  a  meghirdetett  2.  szakaszra,  azaz  legkésőbb  2017.10.20-áig  nyújtson  be  az
önkormányzat pályázatot.

A felhívás 3.1.1. pontja szerint támogatható tevékenységek:
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3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan: 

1. tevékenységtípus: Az intézmények egész életen át tartó tanulást támogató feltételeinek 
fejlesztése céljából, a fejlesztés helyszínéül szolgáló tanulási, kreatív foglalkoztató, oktatási célú 
terek valamint audiovizuális ismeretek tanulására alkalmas helyiségek tereinek kialakítása, 
szükség esetén szabadtéri oktatási célú tér, terek kialakítása, ehhez kapcsolódóan belsőépítészeti 
kialakítások, a tanulási folyamatokhoz szükséges kiszolgáló helyiségek (pl. mosdó, öltöző stb.) 
infrastrukturális kialakítása, épületbővítés. 

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. 

Az igényelhető támogatás 5-120 M Ft, az egyes tevékenységtípusok esetében 5-20 M Ft. ( A 3. és 
4. tevékenységtípus csak a megyei könyvtárak számra pályázható, ezért azokat nem részleteztük.)
A támogatási összeg 100 %-a előlegként megigényelhető, ha a kedvezményezett önkormányzat. 
.
3.1.1.1. Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:

Az 1-5. tevékenységtípusból legalább egy elemre kötelező pályázni.

3.1.1.2. Választható önállóan támogatható tevékenységek: 

6. tevékenységtípus: A könyvtári terekben oktatási és foglalkoztatás jellegű tevékenységhez 
kapcsolódó bútorok és eszközök beszerzése. 

7. tevékenységtípus: Fogyatékkal élők egész életen át tartó tanulását támogató könyvtári 
infrastruktúra fejlesztése, kialakítása az alább felsoroltak közül legalább két eszköz vagy szoftver 
eszköz beszerzése: 

- Hangostérkép indukciós hurok 

- Optikai segédeszközök (nagyítók /többféle típus/), mechanikus segédeszközök (pontírógép; 
Braille-tábla); elektronikus segédeszközök (elektronikus olvasó /nagyító/ készülék; nagyító egér; 
képernyőnagyító programok; szövegfelismerő program, olvasótévé, induktív hurkos rendszerek 
(induktív hurkos erősítő, vezeték nélküli mikrofon; (a telepített induktív hurkos rendszerek 
működésének ellenőrzésére szolgáló készülék; világító-villanó információs táblák). A 
fogyatékossággal élők könyvtárhasználatát segítő egyéb eszközök (hangos-térkép; Braille 
feliratok; hangos lift; burkolati vezetővonalak; értelmi sérülteket segítő piktogramok; mechanikus 
kerekesszék); képernyőolvasó programok, szoftverek; speciális beszélőegység; Braille-kijelző; 
Braille-nyomtató; Braille billentyűzet; infrasugaras eszközök; jegyzetelő gépek; fejegér szett; 
szemegér szett stb. 

A József Attila Könyvtár igazgatója a 2. számú melléklet szerint javaslatot tett a 2., 5. kötelező és a
6.,7. választható témakörökben való pályázati részvételre.
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A  pályázathoz  célszerű  lenne  pályázatíró  szervezetet  igénybe  venni,  annak  nagysága  és
összetettsége miatt.  A pályázati  kiírás kötelezően előírja projektmenedzser és pénzügyi  vezető
alkalmazását.

A szakértő által felvetett problémák közül eredményes pályázat esetén megoldódna a könyvtári
integrált rendszerhez való csatlakozás, a fogyatékkal élők könyvtárhasználata (részben), valamint
a könyvtári polcok cseréje a gyermekkönyvtár egyik részében.

A könyvtár megtalálását segítő tábla helyett az intézmény igazgatója szeretne a könyvtár épületén
vagy  közelében  figyelemfelhívő  dekorációt  elhelyezni,  erre  az  előterjesztés  nem  tartalmaz
határidőt.

Az  előterjesztést  az oktatási,  kulturális,  ifjúsági  és  sportbizottság,  a  pénzügyi  bizottság,  a
gazdasági és területfejlesztési bizottság a közgyűlési előterjesztések postázása után tárgyalta, így
a bizottsági vélemények ismertetésére a közgyűlés ülésén, szóban kerülhet sor.

Az  előterjesztés  több  témát  érint,  ezért  az  egyes  témákról  külön  határozati  javaslat  készült,
amelyeket római számokkal jelöltünk.

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatokat terjesztjük elő:

I.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
.../2017. (II. 16.) határozata

a József Attila Könyvtárban végzett szakértői ellenőrzés megállapításai alapján szükséges
intézkedésekről

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a József  Attila Könyvtár igazgatóját,  hogy
tekintse át az intézmény hatályos SZMSZ-ét és könyvtárhasználati szabályzatát - különös tekintettel
a  nyári  csökkentett  nyilvántartás  szabályozására  -,  és  a  szükséges  módosításokra  vonatkozó
javaslatait nyújtsa be az önkormányzathoz.

    Felelős:      a határozat közléséért: 
                      - a polgármester
                      a határozat közlésében való közreműködésért:
                      - a jogi és szervezési igazgató
                      a határozat végrehajtásáért:

          - a József Attila Könyvtár igazgatója

    Határidő: a határozat közlésére 2017.február 28.

        a határozat végrehajtására 2017. április 28.

II.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
.../2017. (II. 16.) határozata

az EFOP- 4.1.8-16 pályázaton való részvételről

Dunaújváros  Megyei  Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja  azon szándékát,  hogy részt  vesz  az
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EFOP-4.1.8-16  pályázaton a  József  Attila  Könyvtár  infrastrukturális  feltételeinek  javítása
érdekében.

    Felelős:       a határozat végrehajtásáért: 
                      - a polgármester
                      a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                      - a városfejlesztési igazgató

          - a jogi és szervezési igazgató

          - a József Attila Könyvtár igazgatója

    Határidő:  a pályázat benyújtására 2017.október 20.

Dunaújváros, 2017. február 16.

                Izsák Máté sk.                                                              Hingyi László sk.
az oktatási, kulturális       a gazdasági és területfejlesztési 

        ifjúsági és sportbizottság                      bizottság elnöke
         elnöke

    Pintér Attila sk.                
     a pénzügyi bizottság elnöke  
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