
Felsőlajos Község  
Önkormányzata 

KIVONAT 
a Képviselő-testület 2019. július 29-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 

 
Kihagyva a kihagyandókat! 
 
30/2019. (VII.29.) ÖH. 
Pályázat előkészítése és benyújtása a 
Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények 
Kollégiuma 204105/312 altéma kódszámú 
„Települési könyvtárak szakmai eszközfejlesztés, 
korszerűsítése” felhívására 
 

Határozat 
1) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a jelenleg az 

iskola épületében működő nyilvános könyvtárat az optimálisabb működési feltételek 
biztosítása érdekében áthelyezi a Faluház épületébe és ezzel együtt pályázatot nyújt be az 
önkormányzat által fenntartott könyvtár nyilvános szolgáltatási tereiben elhelyezett új 
bútorok, kiegészítő berendezések beszerzésére a Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjteményi 
Kollégiumához maximum bruttó 3.500.000 forint támogatási összegre. 

2) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázat benyújtásához 
szükséges bruttó 10.000.- forint nevezési díjat Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-
testületének a 2019. évi költségvetésről szóló 3/2019. (II.14.) önkormányzati rendelete 1. 
melléklet Felsőlajos Község Önkormányzata 2019. évi kiadásai táblázat 1.3. Dologi 
Kiadások sora terhére biztosítja. 

3) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázat megvalósításához 
szükséges 10 %-os önerőt, maximum bruttó 388.888.- forintot Felsőlajos Község 
Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetésről szóló 3/2019. (II.14.) 
önkormányzati rendelete 1. melléklet Felsőlajos Község Önkormányzata 2019. évi kiadásai 
táblázat 1.5.4.1. Általános tartalék sora terhére biztosítja. 

4) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy a „Települési 
könyvtárak szakmai eszközfejlesztés, korszerűsítése” elnevezésű pályázat keretében 
beszerzett bútorokat, kiegészítő berendezéseket a község könyvtárában helyezi el, azokat 
leltárba veszi. 

5) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy a „Települési 
könyvtárak szakmai eszközfejlesztés, korszerűsítése” elnevezésű pályázathoz a szükséges 
épület-felújítást, könyvtári nyilvános szolgáltató tér bővítését 2019-ben elvégzi. A könyvtár 
nyilvános szolgálati területét 54 m2-rel megnöveli. 

6) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 
pályázati kiírásban foglaltaknak megfelelően a pályázathoz szükséges nyilatkozatok 
megtételére és dokumentumok elkészítésére, a pályázat benyújtására, sikeres pályázat esetén 
a Támogatási Szerződés/Támogatói Okirat megkötésére és a pályázat megvalósításával 
kapcsolatosan a jövőben felmerülő dokumentumok előkészítésére és aláírására. 

Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2019. július 29. 
Kihagyva a kihagyandókat! 

Kmf. 
 

Juhász Gyula sk.                                                                 dr. Balogh László  
            polgármester                     jegyző távollétében: 
 
       Muhariné Mayer Piroska sk. 
                           aljegyző 
A kivonat hiteles! 
 
Lajosmizse, 2019. július 29. 
 
 
Kisjuhászné Almási Anita  
titkársági ügyintéző 


