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Tisztelt Képviselő-testület!
A Martfű Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2019. december végén megnyerte a
Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiumához a felnőtt szolgáltató tér szakmai
eszközfejlesztésére és korszerűsítésére 2019 nyarán benyújtott pályázatot.
A támogatásnak köszönhetően a Könyvtár felnőtt olvasóterme új, korszerű polcrendszerrel,
könnyen mozgatható asztalokkal, székekkel, kényelmes fotelekkel újul meg, ezáltal, egy
egyszerűen átalakítható, többfunkciós tér jön létre, amely a kényelmes helyben olvasás mellett
alkalmas lesz sokféle rendezvény, foglalkozás befogadására.
A pályázati támogatás (3.471.042,- Ft + 10 % önerő) kizárólag a Könyvtár szakmai
eszközfejlesztésére és korszerűsítésére használható fel.
A Könyvtár felnőtt olvasóterme (a gyerekkönyvtárral ellentétben, amelyet pár évvel ezelőtt
sikerült felújítani) a 80-as évek végén volt utoljára felújítva. A felújítás időzítése a
pályázatból beszerzésre kerülő eszközök telepítését (bútorzat, teljes polcrendszer cseréje,
teljes könyvállomány átpakolása) megelőzően lenne indokolt.
Ennek okán a Könyvtár felújítására tervezői költségbecslést kértünk, melynek műszaki
tartalma:
- falfelületek és mennyezet javítása, festése (kaparás, vakolat javítás, alapozás, sarkak
élvédőzése, 3 réteg diszperziós festés, álmennyezet)
- régi ajtók javítása, festése
- világítástechnikai felújítás (régi lámpatestek elbontása, 15 db. led panel elhelyezése,
10 db. új konnektor)
- régi parketta felújítása (csiszolás, lakkozás, új szegők lerakása)
- könyvári előtér felújítása (falak javítása, festése, aljzatok bontása és új aljzat készítése,
burkolása)
A Művelődési Központ Tanácstereme számtalan rendezvény helyszínéül szolgál az év
minden szakában, felújítására nagy szükség lenne. A helyiség felújítására utoljára 20 évvel
ezelőtt került sor.
A tervezői költségbecslés ezt is tartalmazza az alábbiak szerint:
- mennyezet javítása, festése (kaparás, vakolat javítása, alapozás, glettelés, festés)
- régi parketta felújítása (csiszolás, lakkozás, új szegők lerakása)
- 2 db előtér felújítása (falak javítása, festése, aljzatok bontása és új aljzat készítése,
burkolása)

A tervezői költségbecslés alapján a felújítás becsült költsége: bruttó 10.924.501,- Ft.
A költségbecslést előterjesztésemhez mellékelem.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy támogassák a felújítás megvalósítását és a
szükséges forrás előirányzatának biztosításáról az alábbi határozati javaslat elfogadásával
szíveskedjen dönteni.

Határozati javaslat:
……. /2020. (…….) határozat
a Művelődési Központ Könyvtárának és Tanácstermének felújítási munkáira

Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Művelődési Központ
Könyvtárának és Tanácstermének felújítási munkáiról szóló előterjesztést, és az alábbiak
szerint döntött:
1. Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Művelődési
Központ Könyvtárának és Tanácstermének felújítását, és a szükséges
bruttó 10.924.501,- Ft előirányzatot biztosítja az Önkormányzat 2020-as
költségvetéséből.
2. A felújítás előirányzatát az Önkormányzat 2020. évi költségvetésébe be kell építeni.
Felelős: Dr. Papp Antal polgármester
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Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
Valamennyi képviselő helyben
Műszaki iroda helyben
Pénzügyi és Adóügyi Iroda
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Dr. Papp Antal
polgármester
Látta: Szász Éva jegyző

