
 

Előterjesztés  
az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér és Községi Könyvtár mint önálló költségvetési 

szerv megszűntetése 
 
 
Tisztelt Képvisel ő-testület! 
 
Nagyközségünkben Bordány Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének a 
helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 6/2019. (III.29.) számú rendelete 
alapján a közművelődés intézményi feltételeit az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér 
és Községi Könyvtár biztosítja önálló költségvetési szervként.  
 
Az intézmény önálló működése két probléma miatt vált veszélyessé, minél előbb 
orvosolnunk kellene a problémát annak érdekében, hogy szabályosan és 
gazdaságosan tudjuk ellátni alapfeladatunkat. 
 
A Faluház és Könyvtár jelenlegi létszámállománya sem teszi lehetővé az önálló 
működést, több esetben jelent problémát a szabályos működés megteremtése, hiszen 
a szabadságok és az ezzel járó helyettesítési gondok miatt az utalványozás, 
kötelezettségvállalás nem megvalósíthatók. 
 
Az önkormányzat előtt a rezsicsökkentés mérséklése miatt újabb kihívás áll, a jelenlegi 
szolgáltatónkkal kötött gázszerződés szeptember 30-ával megszűnik. Az új szolgáltató 
a jelenlegi ár többszöröséért (várhatóan kilencszeres áron) tud majd fölgázt adni, míg 
az elektromos áram ára is minimum a duplájára nő. Ennek következtében az Integrált 
Közösségi Szolgáltató Tér és Községi Könyvtár költségvetési egyensúlya szeptember-
október hónapban már megbillen, nem tudunk további forrásokat átcsoportosítani a 
működtetésére, éppen ezért azonnali beavatkozás szükséges.  
Rövidtávon, azonnal csökkentenünk kell az intézmény dologi kiadásait, amelyet 
jelenleg a bérköltségek csökkentésével, valamint a fűtési költségek csökkentésével (a 
nyitva tartási idő rövidítésével) tudunk csak elérni. Hosszútávon pedig a 
költségcsökkentést a közművelődési intézmény megszűntetése mellett egy közösségi 
színtér működtetésével tudunk biztosítani. 
 
Javaslom, hogy a képviselő-testület az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér és Községi 
Könyvtár önálló intézményt 2022. december 31-ei hatállyal szüntesse meg. Az 
intézményi feladatokat 2023. január 1-től az önkormányzat saját feladatként végezze 
oly módon, hogy a Park tér 1. szám alatti épületben közösségi színteret működtet a 
közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a 
közösségi színterek követelményeiről szóló 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet1 előírásai 
szerint. 
Az önkormányzatnak mindenképpen el kell fogadnia egy a falu egészét átfogó 
energiatakarékossági tervet, azonban ennek elkészültéig már rendelkeznünk kell a 
Faluház és Könyvtár gazdaságos tovább működtetésére vonatkozó elképzelésekkel. 

                                                 
1 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési 
intézmények és a közösségi színterek követelményeiről 



Véleményem szerint az átmeneti időszakban, de különösen a fűtésiszezon2 
beindítását követően az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér és Községi Könyvtár 
nyitva tartását úgy kell módosítani, hogy a működtetés minél kisebb plusz terhet rójon 
a település költségvetésére, de kiszolgálja a település lakosságának igényeit. A nyitva 
tartás és ezáltal a fűtési költségek csökkenése, valamint a csökkentett nyitva tartáshoz 
igazodó létszámgazdálkodás lehetővé teszik az alapszolgáltatások biztosítását 
nagyközségünkben. 
 
Mivel a közművelődési feladatellátást a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári 
ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény szabályozza, amelynek 
a 2017. évi LXVII. törvény által történő módosítása 2018. január 1. napjával 
újraszabályozta a települési önkormányzatok közművelődési feladatait, 
alapszolgáltatásait, egyúttal kötelező önkormányzati feladattá tette a helyi 
közművelődési tevékenység támogatását. 
Ehhez a módosításhoz kapcsolódóan született meg a 2018. július 17-én hatályba lépő 
a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a 
közösségi színterek követelményeiről szóló 20/2018. (VII.9.) EMMI rendelet. 
A törvény 83/A. § (1) bekezdése felhatalmazást ad az önkormányzatok számára, hogy 
a helyi társadalom művelődési érdekeinek és kulturális szükségleteinek 
figyelembevételével, a törvény és a helyi lehetőségek, sajátosságok alapján 
rendeletben határozza meg az ellátandó közművelődési alapszolgáltatások körét, 
valamint a feladatellátásának formáját, módját és mértékét. Mindkét jogszabály 
meghatározza a közművelődésről szóló rendelet tartalmi elemeit.  
Ennek a felhatalmazásnak eleget téve az önkormányzat a Faluház és Könyvtár 
megszűntetését követően közösségi színteret biztosít a közművelődési 
alapszolgáltatások folyamatos hozzáférhetősége érdekében: a Közösségi Színtér a 
települési közösségi művelődés szervezése érdekében fenntartott és működtetett jogi 
személyiséggel nem rendelkező létesítmény a Faluház és Könyvtár épülete lesz.  
 
 
Az Mötv. 42.§ 7. pontja alapján a képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át az 
intézmény alapítása, átszervezése, megszüntetése. Az Mötv. 50.§ -a alapján a 42.§ 7. 
pontjában foglalt ügyek eldöntéséhez minősített többség szükséges.  
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni szíveskedjen, 
és ezt követően hozza meg döntését az előterjesztéssel kapcsolatban. 
 
 
 

Határozati javaslat 
 

1. Bordány Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete (a továbbiakban: 
Képviselő- testület) az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér és Községi Könyvtár 
(székhely: 6795 Bordány, a Park tér 1; törzsszáma: 637 785) önálló intézményt 
2022. december 31-ei hatállyal jogutód nélkül megszünteti. 

                                                 
2 A 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendeletben foglaltak szerint a fűtési időszak az év szeptember 15. napja 
és a következ ő év május 15. napja közötti időszak. 



2. Az intézményi feladatokat 2023. január 1-től az önkormányzat saját feladatként 
végzi oly módon, hogy Bordány, Park tér 1. szám alatti épületben közösségi 
színteret működtet.  
 

3. A képviselő- testület a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról 
és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 69/A. § alapján az 
intézmény megszüntetésével kapcsolatban kikéri a miniszter véleményét. 
 

4. A képviselő- testület felkéri a jegyzőt, hogy a miniszter véleményének 
figyelembevételével a jelen határozat alapján készítse elő az intézmény 
megszűnéséhez szükséges dokumentációt illetve Bordány Nagyközség 
Önkormányzata Képviselő- testületének a helyi közművelődési feladatok 
ellátásáról szóló 6/2019. (III.29.) számú rendeletének módosítását. 
 

5. A képviselő- testület utasítja az intézményvezetőt, hogy a takarékoskodás 
jegyében egy fő helyettesítésre felvett munkavállaló munkaviszonyát legkésőbb 
2022. augusztus 31. napjáig szüntesse meg. 
 

6. A képviselő- testület utasítja az intézményvezetőt az átmeneti időszakra új 
nyitva tartás elkészítésére, és a polgármesterrel történt egyeztetést követően 
annak haladéktalan közzétételére, bevezetésére. 
 

7. A képviselő- testület felhívja az intézményvezetőt, hogy az átmeneti időszakban 
az intézmény képviseletében kötelezettségvállalást tartalmazó megállapodást 
csak és kizárólag a polgármester előzetes jóváhagyásával köthet.  
 

8. A képviselő- testület utasítja az intézményvezetőt, hogy 2022. október 31. 
napjáig gyűjtse ki és a polgármester részére adja át az intézmény 2023. január 
1. napján még hatályos szerződéseinek listáját. 
 

9. A képviselő- testület utasítja az intézményvezetőt, hogy 2022. október 31. 
napjáig gyűjtse ki és a polgármester részére átja át a megvalósítás alatt vagy 
fenntartási időszakban lévő pályázatainak listáját. 
 

10. A képviselő- testület felhívja a polgármester figyelmét a faluházban működő 
szolgáltatások, közösségek más fűtött önkormányzati terekben történő 
elhelyezésének vizsgálatára, az érintettekkel való egyeztetések lefolytatására. 
 

11. A képviselő- testület utasítja az intézményvezetőt, hogy a jogszabályi előírások 
figyelembe vételével határidőig végezze el az eszközök és a források 
leltározását, készítse el az éves költségvetési beszámolót és bonyolítsa le a 
vagyonátadást. 
 

 
Határid ő:  pontban meghatározott határid ő hiányában, azonnal 
Felelős:  1. 2. 3. pont tekintetében; Tanács Gábor, polgá rmester 
  1. 3. 11. pont tekintetében; dr. Fodor Ákos, jegy ző 
  4. 5. 6. 7. 8. 10 pont tekintetében;Börcsök Rolan d, intézményvezet ő 
 
 



Határozati javaslat 
 

Bordány Nagyközség Önkormányzatának képviselő- testülete a kialakult 
energiaválság miatt felkéri a polgármestert, hogy a Mezőgazdasági, 
Környezetvédelmi és Energetikai Bizottság tagjainak bevonásával haladéktalanul 
készítsék el az önkormányzat átfogó energiatakarékossági tervét. 


