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SZAKMAI BESZAMOLO
A Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosítotto vissza nem térítendőtámogatás
felh aszn ál ásához - P áIy ázati azon osító : 2 04 1 05/03 008

Balatonszepezd Község Önkormányzata a Közgy.tijtemények Kollégiuma nyílt pályázati
felhívásara pályázatot nyújtott be 2016. május 27-én Balatonszepezd Községi Könyvtár
szakmai eszközfejlesáésére, korszenisítésére.

Az Önkormányzat a pályázaton

768.693.- Ft-os támogatást nyert. AzIgazgatóság értesítését
követően a megrendelést elküldtük a Sulitech Bt. részére. A támogatási szerződés aláírást
követően visszaküldésre került. A szállitő a megrendelés visszaigazolásábanjelezte a várható
szállítási határidőt, ez az eredetileg tewezett 2016. szeptember 01. utáni időpont volt. Az
Önkormányzat kérte a támogatási szerződés módosítását az új, 2016. október 31.,
megvalósítási határidő elfogadásával. A szállitő 2016. október 11-én és 2016. október 13-án
teljesítette a könyvtari berendezések szállítását a megrendelés alapján.

A

támogatás hozzájárult az 1. számű mellékletben felsorolt bútorok beszeruéséhez"
csökkentve ezzel az önkormányzat kiadásait. Az Önkormányzatnak sikerült eredményesen
me gvalósítani a támo g atási szerződé sben vállaltakat.

A

Bertha Bulcsu Közösségi Házban ideiglenes működő Községi könyl.tár költözése 2016.
október 24-tő| október 28-ig megtörtént a római katolikus egyháztól bérelt ingatlanba, Az
Önkormányzat által felújított helyiség világos és korszení, ami a könyvtárlátogatók számára
2016. október 29-től rendelkezésre áll. A szolgáltatás színvonalának javítását azűjbűtorzatis
elősegíti, melyeket a mellékelt fotók alátámasztanak.

A

lakosságot a helyben szokásos módon, képújságon, honlapon, hirdetőtáblákon, helyi
újságban - Szepezdi Tükör, értesítettüka Községi könyvtár új helyéről.
2016. november 26-án, az új Könyvtárban Nyáry Kriszíián: Ígl szerettek ők című könyve
alapján,,A szerelem arcai"című zenés, irodalmi előadás volt, ahol Scheer Lívia és SzkóritsTala Gábor előadóművészek közreműködtek.

Szakmai vonatkozás tekintetében az Önkormányzat a közösségi élet kiemelt színtereként
kezeli a Községi könyvtár működését, együttműködve a Veszprémi Megyei Könyvtánal és a
Balatonfiiredi Vrárosi Könyr,tárral. Könyvbemutatók, irodalmi estek, játszőház szervezését
tervezi,bízva a lakosság szélesebb köní megjelenésében.

A

megújult Községi könyvtár nagy szolgálatot tesz a község kulturális céljainak
megvalósításában, illeszkedve ezzel az Önkormányzat Gazdasági programjához, a helyi
lakosok és az ide látogatő vendégek megelégedésére.
Balatonszepezd, 20I 6. december 20.
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1.
Tételes bútorlista

Megnevezés

Könwtári kölcsönző asztal 1 3 0x65x75
Könwtári szémitősépasztal l 3 0x65x75
Könwesoolc 90x25x200- 6 oolcos
Könwesoo|c 90x25x200- 5 polcos
Folvóiratoolc 7 5x3 5x200 esvoldalas
Folvóiratoolc 50x35x200 esvoldalas
Könwtári nult 27 5x35x3 6 lábbal
Könwtári asztal2 db felkör 180x75
könwtári szék fémlábú-karfa nélküli
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számú melléklet

2.

száműmelléklet
Fotók

Az újonnan berendezett ténől
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