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A könyvtár épülete eredetileg családi háznak épült, Dr. Molnár Lajos és felesége építették a 30-

as években. A ház nemcsak lakóházként, hanem orvosi rendelőként is szolgált. A tulajdonosok 

halálát követően a Magyar Nők Demokratikus Szövetségének a székhelye lett, majd 1950-ben 

a Magyar Honvédség Tiszti Klubot működtetett benne. 

A könyvtár 13-szori költözés után 1964-ben kapta meg ezt az épületet, ami ekkor még nem 

kizárólagosan könyvtári célokat szolgált. 1997-ben, miután az önkormányzat tulajdonába került 

a már könyvtárként üzemelő lakóház, a város vezetői a könyvtár felújításáról és kibővítéséről 

döntöttek. 

Később, 2009 őszén a nagyobb raktárhelyiséget sikerült szolgáltató térré alakítani, ahol az 

informatikai részleg és a helyismereti gyűjtemény kapott helyet. Mivel polgári lakásból 

alakították ki a szolgáltató tereket, melyeket folyamatosan igyekeztek fejleszteni és bővíteni, 

nem alakult ki sem egységes tér, sem egységes arculat. A nyilvános tér értékes középső részét 

vizesblokk foglalta el , ami teljesen széttagolta, átláthatatlanná tette a teret. A felújítás során ez 

a vizesblokk teljesen elbontásra került és egy teljesen új helyet kapott az épületben. Ezzel az 

áthelyezéssel kinyílt a tér, sőt kibővült egy irodahelyiség hozzányitásával is. 

Az eddigi pályázatok mindig egy adott helyiség vagy állományrész felújítását tették csak 

lehetővé, így ahhoz rendezett bútorzattal rendelkezett csak a könyvtár. Sem színvilágban, sem 

stílusban, sem méretezésben nem volt korszerű és egységes a berendezés, elavultak, sérültek, 

nem szabványosak, helyenként balesetveszélyesek voltak a bútorok. Ezek az eszközök nem 

voltak mobilak, helykihasználtságuk sem volt praktikus. A szűkös, zegzugos térben nehéz volt 

tájékozódni, a könyvtár olvasói nem tudtak kényelmesen válogatni az állományból , az adott 

körülmények miatt nem volt felhasználóbarát az állomány elrendezése. 

A mozgáskorlátozott látogatók a szűk hely miatt nem tudtak közlekedni a sorok között a túl 

széles és a térbe benyúló polcok miatt. A gyerekrészlegen a bútorzat szintén balesetveszélyes 

volt, nem volt gyerekkorosztály számára alkalmas a berendezése. Az állandó foglalkozásokat 

kinőtte a gyerek- és ifjúsági részleg, a rendezvényeket is nehézkesen lehetett a hely szűke miatt 

megvalósítani . 

Az átalakított könyvtárba a terek kinyitását követően teljesen méretre szabott, egyedi 

polcrendszer került. Az épület berendezése nemcsak korszerű lett, hanem a könnyű szerkezetű, 
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mobil asztalok lehetővé teszik a tér gyors átalakítását a közösségi foglalkozásokhoz, 

előadásokhoz. Megszűnt a zsúfoltság, a látogatók könnyebben tudnak tájékozódni, jobban 

hozzáférnek a könyvállományhoz. A szakszerű célbútorok megfelelő minőségű anyagokból 

készültek, megfelelve a kötelező biztonsági szempontoknak. 

A Nemzeti Kulturális Alapnak köszönhetően: 

„ Tágas, korszerű épületben, családbarát intézményként, korszerű eszközparkkal minőségi 

szolgáltatásokat nyújtunk a partnerközpontúság jegyében. 

Amit nyújtunk: rekreációs övezetek, találkozási- közösségi színterek, szellemi- és kreatív 

műhelyek, több funkciós termek és korszerű informatikai eszközpark, dokumentumállományunk 

naprakész gyarapodása. Szolgáltatásainkfolyamatos meg~julása a megfelelő humán erőforrás 

biztosításával történik. " 

F I . -
Kiskunmajsa, 2022. június 29. 

intézményvezető 
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Könyvtár átadó plakátja: 

 

 



 

 

 



Régi könyvtár: 

 

 

 



 

 

 

              

   



 

 

Felújítás: 
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Megújult könyvtár:            

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



Eszközlista 

A KISKUNMAJSAI VÁROSI KÖNYVTÁR SZAKMAI  

ESZKÖZFEJLSZTÉSE ÉS KORSZERŰSÍTÉSE  

Pályázati azonosító: 208105/00058 

 

Megnevezés 
Mennyiség 

(db) 

Szélesség 

(cm) 

Mélység 

(cm) 

Magasság 

(cm) 

 

Könyvtári polc 2 polcos 1 110 25 75  

Könyvtári polc 3 polcos  1 80 35 200  

Könyvtári polc 3 polcos  1 93 35 200  

Könyvtári polc 3 polcos  1 100 35 200  

Könyvtári polc 3 polcos  2 64 25 106,25  

Könyvtári polc 4 polcos 1 42 25 170  

Könyvtári polc 4 polcos 5 80 25 170  

Könyvtári polc 4 polcos 5 82 25 170  

Könyvtári polc 4 polcos 1 87 25 170  

Könyvtári polc 5 polcos 2 38 25 200  

Könyvtári polc 5 polcos 2 41 25 200  

Könyvtári polc 5 polcos 1 48 25 200  

Könyvtári polc 5 polcos 2 54 25 200  

Könyvtári polc 5 polcos 1 56 25 200  

Könyvtári polc 5 polcos 3 57 25 200  

Könyvtári polc 5 polcos 1 60 25 200  

Könyvtári polc 5 polcos 3 60 25 200  

Könyvtári polc 5 polcos 2 62 25 200  

Könyvtári polc 5 polcos 2 67 25 200  

Könyvtári polc 5 polcos 2 68 25 200  

Könyvtári polc 5 polcos 4 70 25 200  

Könyvtári polc 5 polcos 2 73 25 200  

Könyvtári polc 5 polcos 1 74 25 200  

Könyvtári polc 5 polcos 4 75 25 200  

Könyvtári polc 5 polcos 2 79 25 200  

Könyvtári polc 5 polcos 2 82 25 200  

Könyvtári polc 5 polcos 1 83 25 200  

Könyvtári polc 5 polcos 1 85 25 200  

Könyvtári polc 5 polcos 5 94 25 200  

Könyvtári polc 5 polcos 2 95 25 200  

Könyvtári polc 5 polcos 1 97 25 200  

Könyvtári polc 5 polcos 5 100 25 200  



Könyvtári polc 6 polcos 1 38 25 200  

Könyvtári polc 6 polcos 2 48 25 200  

Könyvtári polc 6 polcos 1 50 25 200  

Könyvtári polc 6 polcos 5 58 25 200  

Könyvtári polc 6 polcos 1 61 25 200  

Könyvtári polc 6 polcos 2 64 25 200  

Könyvtári polc 6 polcos 1 67 25 200  

Könyvtári polc 6 polcos 5 70 25 200  

Könyvtári polc 6 polcos 1 73 25 200  

Könyvtári polc 6 polcos 1 74 25 200  

Könyvtári polc 6 polcos 1 75 25 200  

Könyvtári polc 6 polcos 3 77 25 200  

Könyvtári polc 6 polcos 2 79 25 200  

Könyvtári polc 6 polcos 2 80 25 200  

Könyvtári polc 6 polcos 2 84 25 200  

Könyvtári polc 6 polcos 12 86 25 200  

Könyvtári polc 6 polcos 4 90 25 200  

Könyvtári polc 6 polcos 2 91 25 200  

Könyvtári polc 6 polcos 1 96 25 200  

Könyvtári polc 8 polcos 1 97 25 200  

Negyedköríves polc 5 polcos 15 25 25 200  

Negyedköríves polc 6 polcos 9 25 25 200  

Félköríves polc 5 polcos 1 50 35 200  

Félköríves polc 6 polcos 1 50 35 200  

Gyerekasztal 3 70 70 65  

Olvasó asztal 6 80 80 75  

Válogatóláda 2 60 30 25  

Összesen 156        

 

 

 

 



Nyilatkozat 

az uniós állami támogatási szabályoknak a Kedvezményezett részére nyújtandó 
támogatásra történő alkalmazhatóságáról 

(Kérjük, a fejléc kitöltését követően válasszon az/. és II. pont között, és az Önre vonatkozó helyen 
írja alá a nyilatkozatot!) 

Alulírott Vadkerti-Tóth Rita [pályázó képviseletére jogosult] a Konecsni György Művelődési 
Központ, Tájház és Városi Könyvtár [pályázó neve] képviseletében eljárva a jelen tájékoztatót 
figyelmesen elolvastam és megértettem. A jelen tájékoztatóban foglaltak alapján kijelentem, hogy 

I. a Támogató által támogatandó, általam megvalósítandó tevékenység tekintetében az Európai 
Unió működéséről szóló szerződés 107. cikkének (1) bekezdésében említett állami támogatás 
fogalmáról szóló bizottsági közlemény (2016/C 262/01) - a továbbiakban: Közlemény- 34. és 
196. pontjában meghatározott, az alábbiakban felsorolt egy vagy több feltétel teljesül (a kívánt 
rész beikszelendő): 

?}1 a) a támogatandó tevékenység nem minősül gazdasági tevékenységnek az általam 
benyújtott pályázatba foglalt tevékenységek kapcsán piaci bevételeim nem érik el 
működési költségek legalább felét 

© b) a támogatandó tevékenységből megvalósuló szolgáltatásokat elsősorban magyar 
állampolgárok fogják igénybe venni ( és a külföldi látogatók száma előre láthatóan 
marginális lesz). 

Amennyiben a fentiekben felsorolt egy vagy több feltétel a támogatandó tevékenység 
vonatkozásában teljesül, kötelezettséget vállalok arra, hogy a feltétel telesülését alátámasztó 
tényeket, körülményeket és bizonyítékokat az elkészítendő szakmai beszámolóban r észletesen 
bemutatom. 

Kelt: Kiskunmajsa, 2022. június 29. 
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pályáz , épviselője 

II. a fentiekben felsorolt egyik feltétel sem teljesül, így nyilatkozom, hogy a jelen pályázat 
alapján nyújtott támogatást a 651/2014/EU rendeletnek a kikötői és repülőtéri 

infrastruktúrákra irányuló támogatás, a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító 
támogatásra és a sportlétesítményekre és multifunkcionális szabadidős létesítményekre nyújtott 
támogatásra vonatkozó bejelentési határértékek, továbbá a legkülső régiókban biztosított 
regionális működési támogatási programok tekintetében, valamint a 702/2014/EU rendeletnek 
a támogatható költségek összegének meghatározása tekintetében történő módosításáról szóló 
2017. június 14-i 2017 /1084/EU bizottsági rendelettel (HL 156., 2017.6.20., 1. o.) módosított, a 
Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal 
összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet 
(HL L 187., 2014.6.26., 1. o.) 53. cikke szerinti, a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését 
előmozdító támogatásként kívánom igénybe venni. 

Kelt: 

pályázó képviselője 



NEMZETI KULTURÁLIS ALAP 

Közművelődés Kollégiuma 

Nyilatkozat 

Pályázati azonosító: A2026/N9586 

az uniós állami támogatási szabályoknak a Kedvezményezett részére nyújtandó 
támogatásra történő alkalmazhatóságáról 

Alulírott Vadkerti-Tóth Rita [pályázó képviseletére jogosult] a Konecsni György Művelődési 
Központ, Tájház és Városi Könyvtár [pályázó neve] képviseletében eljárva kijelentem, hogy az 
általam megvalósított tevékenység tekintetében az Európai Unió működéséről szóló szerződés 
107. cikkének (1) bekezdésében említett állami támogatás fogalmáról szóló bizottsági 
közlemény (2016/C 262/01) 196. pontjában meghatározott, az alábbiakban felsorolt feltétel 
teljesült: 

a támogatandó tevékenységből megvalósuló szolgáltatásokat elsősorban magyar 
állampolgárok veszik igénybe, ezért a támogatásban részesített tevékenység más 
tagállamok piacaira és fogyasztóira legfeljebb marginális hatást gyakorol. 

Jelen nyilatkozattal kötelezettséget vállalok arra, hogy a feltétel telesülését alátámasztó 
tényeket, körülményeket és bizonyítékokat a szakmai beszámolóban részletesen bemutatom az 
alábbiak szerint: 

1. A támogatott tevékenység megvalósítási helyének (helyszíneinek) ismertetése, 
2. A támogatott tevékenység céljának ismertetése, és a megvalósulás körülményeinek 

bemutatása (a programmal elérendő cél, a megvalósításban résztvevők, a szolgáltatást 
igénybe vevők körének ismertetése). 

Kelt: Kiskunmajsa, 2022. június 29. t. 
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pályazó képviselője 


