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ÉRDEKELTSÉGNÖVELŐ TÁMOGATÁS – 2012 
 
 

No. Település neve Könyvtár neve Támogatás 
(eFt) 

1. 
Balatongyörök Bertha Bulcsu Művelődési Ház és Könyvtár 

59 

2. 
Gyenesdiás József Attila Klubkönyvtár 

166 

3. 
Hévíz Gróf Festetics György Művelődési Központ, 

Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény 119 

4. 
Keszthely Fejér György Városi Könyvtár 

1331 

5. 
Lenti Városi Könyvtár Lenti 

999 

6. 
Letenye Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár 

327 

7. 
Murakeresztúr Zrínyi Mikós ÁMK Könyvtára 

14 

8. 
Nagykanizsa Halis István Városi Könyvtár 

1438 

9. 
Szepetnek Királyi Pál ÁMK Könyvtára 

53 

10. 
Türje Községi Könyvtár 

27 

11. 
Vonyarcvashegy Művelődési Ház és Könyvtár 

122 

12. 
Zalaegerszeg József Attila Városi Könyvtár 

1244 

  
Zalaegerszeg  Apáczai ÁMK Könyvtára 

375 

 
Zalaegerszeg Izsák I. ÁMK Városi és Iskolai Könyvtár 

39 

13. 
Zalakaros 

Móra Ferenc Általános Iskola, Óvoda, 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és 
Könyvtár 146 

14. 
Zalalövő Salla Művelődési Központ, Könyvtár és 

Alapfokú Művészeti Iskola 89 

15. 
Zalaszentgrót Művelődési Központ, Könyvtár és Alapfokú 

Művészeti Iskola 168 

   6716 
 
 

 47



FFIIGGYYEELLŐŐ  

PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK – 2012 
 
 
Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjteményi Kollégiuma 
 
Deák Ferenc Megyei 
Könyvtár 

Zalaegerszeg Időskorú könyvtárhasználók képzése 
digitális ismeretek elsajátítására 

400.000 Ft

Deák Ferenc Megyei 
Könyvtár 

Zalaegerszeg Zala megyei könyvtárak rendezvényei az 
aktív időskori program támogatására 

1.500.000 Ft

Alsónemesapáti Község 
Önkormányzata 

Alsónemesapáti Mozgókönyvtári feladatellátási hely 
külső-belső felújítás utáni berendezés-
megújítására 

900.000 Ft

Tekenye Község 
Önkormányzata 

Tekenye Új mozgókönyvtár berendezésére 525.780 Ft

Tilaj Község 
Önkormányzata 

Tilaj Tilaújhegyen a könyvtárhelyiség 
berendezésére 

437.580 Ft

Városi Könyvtár Lenti Lenti Lenti városi könyvtárába szakmai 
eszközfejlesztésre 

1.971.675 Ft

Salla Művelődési 
Központ, Könyvtár és 
Alapfokú Művészeti 
Iskola 

Zalalövő A zalalövői könyvtárban szakmai 
eszközfejlesztésre, korszerűsítésre 

1.378.399 Ft

 
 
Nemzeti Kulturális Alap Könyvkiadási Kollégiuma 
 
 
Deák Ferenc Megyei 
Könyvtár 

Zalaegerszeg A Deák Ferenc Megyei Könyvtár és 
a megyei könyvtári ellátás története 
1950-2010 című könyv kiadására 

500.000 Ft 

 
 

 

 

INTEGRÁLT KÖZÖSSÉGI ÉS SZOLGÁLTATÓ TEREK ZALA MEGYÉBEN1 
 
Integrált közösségi és szolgáltató terek már évek óta működnek már 

Magyarországon számos megnevezéssel.  Van olyan település, ahol közösségi házként 
vagy faluházként ismerik ezen helyeket van, ahol a korábbi művelődési ház vagy a 
könyvtár tölti be a funkciót, több településen a teleház vagy az eMagyarország pont 
vállalja ezt. Egy a közös mindezekben: az integrált, komplex feladatellátást szolgáló, az 
emberek találkozását biztosító „közösségi tér” egymásra épülve teszik elérhetővé és 
hozzáférhetővé a lakosságot érintő közszolgáltatásokat. Az integrált közösségi és 

                                                           
1 Az http://www.ikszt.hu/ weboldal információinak felhasználásával. 
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szolgáltató tér elnevezés nem egy intézményformát, hanem egy szemléletet, egy modellt 
jelöl.  

Az IKSZT programot az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program II. 
tengelyének: „A vidéki élet minősége és a vidéki gazdaság diverzifikálása”, azon belül 
az „5.3.3.2.1. A vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások” 
intézkedésének része.   

Az intézkedés célja a vidéki lakosság megtartása érdekében a helyben elérhető 
alapszolgáltatások körének bővítése, minőségének és hozzáférhetőségének javítása 
többfunkciós szolgáltató központok létrehozásával, a többnyire kihasználatlan épületek 
felújítása és műszaki korszerűsítése révén. 

A pályázati folyamat még 2008-ban indult el. Az első lépésben az „IKSZT cím” 
elnyerését célzó pályázati felhívás (címpályázat) került meghirdetésre. A pályázók az 
IKSZT keretében tervezett munkájukról adtak tájékoztatást. A második körben a 
címpályázaton sikerrel részt vevő, azaz IKSZT cím birtokában jogosultsággal 
rendelkező szervezetek nyújthatták be kérelmüket a címpályázatban leírt szolgáltatások 
megvalósítási helyszínét jelentő épület felújítására, bővítésére, illetve az épülethez és 
szolgáltatásokhoz tartozó eszközök beszerzésére.  

 
Meghatározásra került a kötelező és választható szolgáltatások köre: 
- Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) tájékoztatási pont működtetése 
- ifjúsági közösségi programok szervezése, ifjúságfejlesztési folyamatok 

generálása, ifjúsági információs pont működtetése, fiatalok közösségi 
szerveződésének és részvételének támogatása, ifjúsági információs pult 
működtetése;  

- közművelődési programok szervezése; 
- a lakosság és a vállalkozások információhoz való hozzájutásának 

elősegítése; 
- nyilvános könyvtár működtetése vagy mozgókönyvtári ellátás biztosítása 

vagy olvasósarok működtetése; 
- közösségi internet hozzáférés biztosítása az önállóan, teleházban vagy 

könyvtárban működő e-Magyarország ponton (közösségi információs 
hozzáférési pont). 

Az IKSZT címpályázat során a pályázó szervezetek a helyi igényekhez igazodva 
választhattak további feladatokat: 
- közösségfejlesztési folyamatok generálása, folyamatkövetése; 
- helyszín biztosítása civil szervezetek számára; 
- az iskolai felzárkózást segítő, a középiskolai tanulmányokra felkészítő, 

tanítási időn túli tankör megvalósítása 6-18 éves gyermekek és fiatalok 
számára; 

- a gyermekek (különösen a 0-5 évesek) foglalkoztatását, óvodai felkészítését 
célzó nappali, délelőtti szabadidős, fejlesztő programok megvalósítása; 

- egészségfejlesztési programok megvalósítása; 
- Üzlethelyiség (ek) kialakítása a helyi vállalkozók támogatása érdekében; 
- postai szolgáltatás nyújtása  
- elektronikus közigazgatási végpont szolgáltatások biztosítása (Közháló 

végpont); 
- Állami Foglalkoztatási Szolgáltatások (ÁFSZ) információs pont kialakítása. 
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A címpályázatra a 2008-as év során országosan 972 településen működő IKSZT 
címbirokos szervezetet választott ki, ebből 73 község volt zalai. 

 

2 
 
Az IKSZT címet elnyert szervezetek jogosultságot nyertek az Európai 

Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) az integrált közösségi és szolgáltató 
tér kialakítására a 112/2009. (VIII. 29.) FVM beruházási jogcím rendelet keretében 
kérelmet benyújtani az IKSZT infrastrukturális feltételeinek kialakítása, valamint 
működtetésének támogatása érdekében, összesen 200 000 eurónak megfelelő forint 
összegig. Támogatási kérelmet 2009. szeptember 1. és október 15. között lehetett 
benyújtani.  

Országosan 810 IKSZT címbirtokos nyújtotta be támogatási kérelmét az MVH 
felé, és 635 címbirtokos részesült támogatásban közel 27 milliárd forint forrás 
felhasználásával. A megvalósuló IKSZT-k legalább 1 fő középfokú végzettséggel 
rendelkező munkavállalót kötelesek alkalmazni. 

Zalából 45 település nyert ezen a pályázaton, és az új létesítmények 2011 
második felétől fokozatosan kezdték meg működésüket. Több integrált közösségi és 
szolgáltató teret 2012 első felében adtak át a használóknak, ezzel is színvonalasabbá 
téve a falvakban elérhető szolgáltatásokat. 
 
 
                Összeállította: Sebestyénné Horváth Margit 

                                                           
2 Forrás: http://www.ikszt.hu/adatpublikaciok/nyertesek.html 
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