
SZAKMAI BESZÁMOLÓ 

NEMZETI KULTURÁLIS ALAP 

KÖNYVTÁRAK ÉS LEVÉLTÁRAK KOLLÉGIUMA 

által nyújtott pályázati támogatás felhasználásáról 

Pályázati azonosító: 208105/00065 

Pályázó megnevezése: Kispáli Község Önkormányzata 

Pályázati téma megnevezése: Kispáli könyvtár szakmai eszközfejlesztése 

Megítélt támogatás összege: 313.110 Ft 

Megvalósítás költsége: 347.900 Ft 

Megvalósulás helye: 8912 Kispáli, József A. u. 40. 

 

Kispáli Község Önkormányzata közművelődési rendeletben szabályozza, hogy a települési könyvtári 

ellátás biztosítását a megyei hatókörű városi könyvtár szolgáltatásainak igénybevételével teljesíti, és 

az igénybe vett szolgáltatások fogadására alkalmas könyvtári, információs és közösségi hely 

elnevezésű könyvtári szolgáltató helyet működtet, aminek az 1928-ban épült egykori Steffler család 

tulajdonát képező kúria ad otthont. Ennek helyszíne a Kispáli, József Attila utca 40. szám alatt 

található multifunkciós épület, ami az 1990-es években esett át teljes körű renováláson, ám mára újból 

esedékessé vált a felújítás. 2020-ban az önkormányzat önerőből és aktív társadalmi munkával 

felújította a belső tereket. A burkolatok cseréjével és a modern falfestéssel esztétikus megjelenést 

kapott az intézmény belseje. Pályázati forrásból a vizesblokkok teljes körű felújítása is 

megvalósulhatott. Külső felújításra forrás hiányában akkor nem került sor. Az idei évben azonban 

pályázati támogatással megvalósult a külső nyílászárók cseréje és a homlokzat átszínezése is. Ezáltal 

nem csak attraktívabbá vált az épület, hanem az energetikai korszerűsítés révén az üzemeltetése is 

gazdaságosabb lett. 

Korábban a könyvtári szolgáltató tér egy egybenyitott, összesen 16 m
2
 alapterületű helyiségben kapott 

helyet. A bútorzata ugyan nem új, de a könyvtári állomány tárolására megfelelő, nem szorul 

lecserélésre. A problémát a szűkös alapterület jelentette, a helyiség nagyon zsúfolt volt. Az eredetileg 

irodai funkciókat ellátó térbe volt benyomorgatva a számítógépes munkaállomás, ami akadályozta a 

könyvespolcok zavartalan megközelítését. Ezért bővítettük a könyvtárat és egy 12 m
2
-es helyiséget is 

bevontunk a szolgáltatásba. A fogadó térből egy ajtót nyitottunk az új helyiségbe, ahol 3 olvasó- és 

tanulóhelyet, illetve számítógépes munkaállomást alakítottunk ki. A megítélt támogatást a könyvtári 

szolgáltatásba újonnan bevont helyiség berendezésére fordítottuk. 

 

Kispáli, 2022. 08. 17. 

 

 Horváth Zsuzsanna 

 polgármester 



TÉTELES BÚTORLISTA 

Megnevezés 
Mennyiségi 

egység 
Beszerezett 
mennyiség 

Sonoma íróasztal 4polccal 
(mérete:120x120x120cm) 

db 2 

Íróasztal 3 fiókkal, sonoma tölgy  

(mérete: 123x50,1x76,5cm) 
db 1 

Irodai forgószék, szürke 

(mérete:122x71x62cm) 
db 1 

Hálós irodai forgószék, 
piros színben  

(mérete: 59x59,5x110-119,5 cm) 
db 2 

Médiaszekrény, 2 ajtós, 1 fiókos, 

sonoma tölgy 

(mérete:57x68,5x29cm) 

db 1 

Polcos tároló, 1x4 rekesz, 
sonoma tölgy színben 

(mérete:38x141x33cm) 
db 1 

 

  



FOTÓDOKUMENTÁCIÓ  /Megvalósítás után/ 

 

 

 



 

 

 

 



Megvalósítás előtt: 

 

 

 

 

 

 


