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SZAKMAI INDOKLÁS 

 

 
Működési feltételek, helyzetkép 

Vámosgyörk Heves és Jász-Nagykun-Szolnok megye határán fekvő, közel 2100 fős település, 

vasútállomása közlekedési csomópont. Településünk megfelelő infrastruktúrával, háromcsoportos 

óvodával, nyolcosztályos iskolával rendelkezik. A művelődési ház épületében működő könyvtár DJP 

pontként is üzemel. A faluban számos civil szervezet működik (nyugdíjas- és baba-mamaklub 

valamint több sportklub is). 

A lakosság könyvtári ellátásának biztosítására a községi önkormányzat 2013. január 1-jétől – az 1997. 

évi CXL. Törvény 64. § (2) bekezdése szerint – könyvtári szolgáltató helyet tart fenn, a nyilvános 

könyvtári szolgáltatásokat az egri Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár biztosítja.  

 

A korszerűsítés indoklása és célja 

Vámosgyörk község önkormányzata a nyilvános könyvtári szolgáltatás fogadásához – anyagi 

lehetőségeihez mérten – megteremtette a legszükségesebb feltételeket. A könyvtári szolgáltatások 

céljára a művelődési ház épületében, a település központjában biztosítunk egy 74 m
2
-es helyiséget. A 

nyitvatartást heti 5 napon, 32 órában biztosítjuk. 

A megyei könyvtár Hálózati csoportjának munkatársai a szakmai látogatások alkalmával 

megállapították, hogy a községi könyvtár szolgáltatási környezete és működési feltételi nem 

mindenben felelnek meg a szolgáltatási megállapodás előírásaiknak.  

 

Önkormányzatunk vállalta a könyvtári helyiség felújítását: a padlózatot felújítottuk (a parkettával 

borított részt felcsiszoltuk, lelakkoztuk, a gyermekkönyvtári rész laminált padlóját szalagparkettára 

cseréltük), a falak tisztasági festést kaptak, és új konnektorok, villanykapcsolók kerültek a falakra.  

Mindezeken túlmenően az önkormányzat egy sikeres pályázatának köszönhetően felújította a 

mosdókat és egy mozgássérült mosdó is kialakításra került.  

 

A könyvespolcok állapota nem volt megfelelő, nem volt elegendő és jó minőségű ülőhely, 

folyóiratállvány, ruha- és táskatároló, számítógépes asztal, valamint asztalok, amelyek csoportos 

használatot (óvodai, iskolai foglalkozások megtartását) tudtak biztosítani. A Nemzeti Kulturális Alap 

támogatásából a helyiség korszerű bútorozását – az ülőbútorok, a polcok teljes cseréjét, szőnyeg, 

csoportos használatra alkalmas asztalok és számítógépes asztal beszerzését – sikeresen 

megvalósítottuk, a szolgáltató könyvtár útmutatása alapján. Kiemelten fontosnak tartottuk a 14 éven 



aluli könyvtárhasználók megcélzását, ezért – a megyében már több helyen megvalósult könyvtári 

gyereksarok mintájára –egy játékos, a gyerekek igényeit szem előtt tartó gyermek és ifjúsági sarokot 

alakítottunk ki. 

 

A fejlesztés várható eredményei 

A nyilvános könyvtári szolgáltatás megrendelésével az önkormányzat célja  a könyvtári ellátás 

frissítése, megújítása volt. A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár negyedévente, csereletét 

formájában biztosítja a könyvtár dokumentum ellátását, így folyamatosan új könyvek állnak a 

lakosság rendelkezésére, a szolgáltatás keretében 14 féle folyóiratból is választhatnak az olvasók.  

A gyereksarok kialakításával és a közösségi tér irányába történő fejlesztéssel a könyvek lapozgatása 

mellett a könyvtári társasjátékok kipróbálásra és a szabadidő hasznos eltöltésére is lehetőséget 

kínálnánk olvasóinknak. A fejlesztés várható eredményeképpen erősödik a könyvtár és a helyi civil 

szerveztek együttműködése.  

A szolgáltató megyei könyvtár segítségével sikerült egy közösségvezérelt könyvtárat kialakítani a 

településen, ahol a funkcionális terek helyett, használatközpontú terekkel, a könyvtári dokumentumok 

mellett közösségi élmények kiszolgálásával tudunk megfelelő szerepet vállalni a település kulturális 

életében. 

 

 

Vámosgyörk, 2021. szeptember 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felújított olvasóterem 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eredeti, 

felújítás alatti 

állapot 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felújítás utáni 

állapot 



Bankszámlaszám: 62000040-14000072
Adószám: 11177661-2-10

- bútorokhoz felhasznált alapanyag: laminált bútorlap
- bútorok élzáró anyaga: színazonos ABS 
- fogantyú: króm húzó
- teljesen kihúzható klaviatúra vasalat
- műanyag kábelátvezető nyílások
- fém asztal lábak
- fiók rendszerek: fém fióksín
- ajtók: kivetőpánt
- megjelölt elemekben zár szerkezet

Megnevezés db Egységár Összérték

Könyvespolc 80x25x200 fa lábakkal 18 45,800 Ft            824,400 Ft          

Bemutatóterem és üzem : 3200 Gyöngyös Ipar út 3.
Tel./Fax: 37/301-613   37/500-619

eben@t-online.hu   www.eben-h.hu

Vámosgyörk község könyvtárának 
bútorozási árajánlata



Asztal, króm lábbal 80x80x75 1 35,500 Ft            35,500 Ft            

Folyóirat tartó 80x35x200 1 71,100 Ft            71,100 Ft            

Íróasztal 150x60x75 1 146,000 Ft          146,000 Ft          

Alacsony zárt szekrény 135x45x85 1 65,700 Ft            65,700 Ft            

Számítógép asztal 85x60x75 1 40,300 Ft            40,300 Ft            

Fogas 1 13,400 Ft            13,400 Ft            

Gyerek könyvespolc 80x25x156 9 48,200 Ft            433,800 Ft          

Gyerek könyvajánló 2 61,900 Ft            123,800 Ft          

Gyerek átjáró burkolat 1 455,000 Ft          455,000 Ft          

Gyerek pad és parafatábla 1 178,000 Ft          178,000 Ft          

Gyerek kréta tábla 1 85,900 Ft            85,900 Ft            

Szék, fa vázas 13 20,000 Ft            260,000 Ft          

Forgószék 1 28,000 Ft            28,000 Ft            

Nagy szőnyeg 1 45,000 Ft            45,000 Ft            

Kis szék 2 6,000 Ft              12,000 Ft            

Kis ülőke 2 4,000 Ft              8,000 Ft              

Kis asztal 1 13,000 Ft            13,000 Ft            

Babzsákfotel 2 24,500 Ft            49,000 Ft            

Nettó összesen 2,887,900 Ft       
ÁFA 779,733 Ft          
Bruttó összesen 3,667,633 Ft       

Az árajánlat tartalmazza a szállítási és szerelési költséget.

Gyöngyös, 2021.02.24. Ében-H Kft




