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Jegyzıkönyv

Mely készült 2011. március 16.-án, Sándorfalva Város Képviselı-testülete Mővelıdési,Oktatási,- Egészségügyi és Szociális Bizottságának rendkívüli nyílt ülésén

Jelen van:

Molnár Szabolcsné – bizottság elnöke
Gajdosné Pataki Zsuzsanna- bizottsági tag
Gonda László- külsı tag
Dr. Sümegi Sándor- bizottsági tag
Baloghné Móczár Gabriella- titkár

Molnár Szabolcsné, a bizottság elnöke köszöntötte a megjelent tagokat. Jelezte, hogy Sípos
György betegség miatt nem tud részt venni az ülésen, valamint Dr. Sümegi Sándor késve fog
érkezni. Megállapította, hogy a bizottság határozatképes, és megnyitotta az ülést.

Ismertette a bizottsági ülés napirendi pontjait, melyek a következıek:

Napirendi pontok:

1. napirendi pont: 2011. évi könyvtári érdekeltségnövelı pályázat beadása és önrész
biztosítása

2.napirendi pont: 2011. évi közmővelıdési érdekeltségnövelı pályázat beadása és önrész
biztosítása

A napirendi pontokat a bizottság 3 igen szavazattal elfogadta.

1. napirendi pont: 2011. évi könyvtári érdekeltségnövelı pályázat beadása és önrész
biztosítása

Molnár Szabolcsné: Megkérném Gajdosné Pataki Zsuzsannát, hogy ismertesse az elsı
napirendi pontot, melynek elkészítéséért ı volt a felelıs.
Gajdosné Pataki Zsuzsanna: Az anyag teljesen tartalmazza, hogy mirıl szól ez a pályázat.
Arról szeretnék beszélni, hogy mit hoz nekünk az, hogy beadhatjuk ezt a pályázatot. Magában
a költségvetésünkben 300 000 Ft van beállítva könyvbeszerzésre, ez nagyon kevés könyv
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vásárlására lenne elegendı, ezért minden évben eddig a képviselı-testület megszavazta, hogy
induljunk az érdekeltségnövelı pályázaton. Van egy másik pályázat, amihez nem kell
képviselı-testületi döntés, és nem is kell hozzá önrész, ez egy felzárkóztató pályázat, melyen
azok a települések indulhatnak, akiknek nagyon kicsi az egy fı lakosra jutó könyvbeszerzési
kerete. Mi ezen a felzárkóztató pályázaton tavaly 241 000 Ft-ot nyertünk, az
érdekeltségnövelı pályázattal pedig 80 000 Ft-ot. Az önrésszel, a pályázati pénzzel és a
300 000 Ft-os betervezett könyvvásárlási kerettel tudtunk a tavalyi évben 909 000 Ft-ot
költeni a könyvtár könyvbeszerzésére, ami 447 db könyv vásárlására, 29 db hangdokumentum
és 13 db képdokumentum megvásárlására volt elég.
Hiába vagyunk városi könyvtár, a statisztikában nagyon el vagyunk maradva, még némelyik
községi könyvtár mellett is. Sajnos nem állunk úgy gazdaságilag, hogy sok pénzt tudjuk új
könyvek vásárlására költeni, de ha a képviselı-testület nem biztosítaná nekünk ezt a pályázati
összeget, illetve ezt a lehetıséget a pályázaton való részvételre, akkor nagyon le fogunk
maradni a többi település mögött, ezért kérnénk magát a támogatást a képviselı-testülettıl.
Molnár Szabolcsné: Én azt olvastam az elıterjesztésben, hogy 2010-ben az önkormányzat
300 000 Ft önrész felajánlásával 80 000 Ft pályázati támogatást nyert. Ezt én nagyon
kevésnek tartom, ezt én nem tudtam, amit most elmondtál. Amikor én az iskolában
dolgoztam, akkor az iskolai könyvtárban évente többet költöttünk könyvekre. Az nem
lehetséges, hogy a költségvetésbıl többet különítsünk el erre a célra, vagy ebben az esetben
nem lenne lehetıség a pályázat benyújtására?
Gajdosné Pataki Zsuzsanna: Ez két különbözı dolog. Addig amíg a városi könyvtár
nyilvános könyvtár, teljesen már törvények vonatkoznak rá, mint az iskolai könyvtárra. Az
iskolai könyvtárnál gyermek normatívaként adták, és úgy lehetet költeni, nálunk pedig nincs.
Attól függ, hogy az önkormányzat mennyit fordít könyvbeszerzésre, attól függıen kapunk
plusz támogatásokat. Körülbelül 1/3-át biztosítják a pályázatban, minél több önrészt ajánlunk
fel, annál több pályázati pénzt kapunk. Minél többen pályáznak, annál kevesebb az a pénz
amit szétosztanak.
Molnár Szabolcsné: Nem lenne az úgy jobb a következı években, ha magasabban állítanánk
be a költségvetésben ezt az önrészt.
Gajdosné Pataki Zsuzsanna: Van egy olyan része a költségvetésünknek, ahol megvan hogy
könyvvásárlásra ennyi a keretünk. Ez a keret, ez nem ugyan az a keret, mint amit kér külön a
pályázat, mert a pályázat minimum annyi felajánlást kér, mint a betervezett költségvetési
keretünk, az alatt nem lehet, és úgy ad hozzá támogatást.
Molnár Szabolcsné: Van-e valakinek kérdése, hozzászólása?
Dr. Sümegi Sándor megérkezett a bizottsági ülésre. Elmondta, hogy elolvasta az
elıterjesztéseket, egyetért vele, ha van rá keret, akkor elfogadja. Ezután távozott a bizottsági
ülésrıl.
Molnár Szabolcsné: Kérem kézfeltartással jelezze aki egyetért. Köszönöm.

A bizottság a napirendi pont megtárgyalása után 3 igen szavazattal a következı határozatot
hozta:
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3/2011. (III.16.) MOESZB szám
Tárgy: 2011. évi könyvtári érdekeltségnövelı pályázat beadása és önrész biztosítása

Határozat

Sándorfalva Város Képviselı-testületének Mővelıdési,- Oktatási,- Egészségügyi és Szociális
Bizottsága a 2011. évi könyvtári érdekeltségnövelı pályázat beadását és az önrész biztosítását
elfogadja, és a Képviselı-testület által elfogadásra javasolja

Molnár Szabolcsné
Bizottság elnöke
Határozatról értesül:
1. Sándorfalva Város Képviselı-testülete
2. Jegyzı
3. Polgármester

2. napirendi pont: 2011. évi közmővelıdési érdekeltségnövelı pályázat beadása és önrész
biztosítása

Molnár Szabolcsné: Felkérném Gajdosné Pataki Zsuzsannát, hogy ismertesse a második
napirendi pontot.
Gajdosné Pataki Zsuzsanna: A pályázat keretében tárgyi, technikai eszközöket lehet
vásárolni. Ebbıl a pályázati összegbıl szoktuk fedezni az új eszközöket, pl. asztalokat,
székeket vásárolni. Tavaly nagyon jól adtak önrészt hozzá, mert a 800 000 Ft 498 000 Ft-ot
hozott. Általában ez kevesebb szokott lenni, valószínőleg kevesebb önkormányzat adta be ezt
a pályázatot.
Molnár Szabolcsné: Van-e elképzelésetek, hogy milyen eszközökre fordítjátok majd?
Gajdosné Pataki Zsuzsanna: Ezeket most mérjük majd fel, hogy melyek azok a fontosabb
eszközök amiket be kell szereznünk. A kastély mőködésével derült ki, hogy többen
kerékpárral jönnek látogatni, és kerékpártárolónk még nincs. A kávézó üzemeltetéséhez is
szükség lenne még eszközökre.
Molnár Szabolcsné: Van-e valakinek kérdése, hozzászólása?

Molnár Szabolcsné: Kérem kézfeltartással jelezze aki egyetért. Köszönöm.
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A bizottság a napirendi pont megtárgyalása után 3 igen szavazattal a következı határozatot
hozta:
4/2011. (III.16.) MOESZB szám

Tárgy: 2011. évi közmővelıdési érdekeltségnövelı pályázat beadása és önrész biztosítása

Határozat
Sándorfalva Város Képviselı-testületének Mővelıdési,- Oktatási,- Egészségügyi és Szociális
Bizottsága a 2011. évi közmővelıdési érdekeltségnövelı pályázat beadását és az önrész
biztosítását elfogadja, és a Képviselı-testület által elfogadásra javasolja.

Molnár Szabolcsné
Bizottság elnöke
Határozatról értesül:
1. Sándorfalva Város Képviselı-testülete
2. Jegyzı
3. Polgármester

Több napirendi pont nem lévén a bizottság elnöke a jelenlévıknek a részvételt megköszönte,
és az ülést lezárta.

k.m.f.
Molnár Szabolcsné sk.
bizottság elnöke

Baloghné Móczár Gabriella sk.
jegyzıkönyvvezetı
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