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 Okány község Békés megye észak-keleti részén, a megyeszékhelytől 45 km-re található. A 
megye gazdasági, demográfiai valamint foglalkoztatási helyzete településünkön is 
meghatározó.  
Jelenlegi közigazgatási területe 7.065 ha, amelyből 362 ha belterület, 6.703 ha külterület.  
Múltját, történelmét, sorsának alakulását 1220-tól lehet nyomon követni.  
Okányban a könyvtáralapító mozgalom alapját az olvasókörök adták, az első „Olvasói 
Egyesület" 1889-ben alakult. 1950-ben a „népkönyvtár” már 60 letéti könyvet tart nyílván. 
1970-ben Okány is részt vesz a meghirdetett „Száz falu, száz könyvtár" mozgalomban. 1976-
ban a megyei és helyi szervek révén megkezdődik a könyvtár felújítása, amely 1977. 
márciusában fejeződött be. 1982-től Általános Művelődési Központ közös irányítása alá 
tartoznak a művelődési intézmények 1992. július 31-én megszűnik az Általános Művelődési 
Központ, az intézmény önállóvá válik. majd az önkormányzat irányításával szakfeladatként 
működnek tovább az intézmények. 2007. április 1-től a könyvtár a Művelődési Ház 
felügyelete alá került, és 2010-ben megtörtént a könyvtári épület felújítása is. A könyvtár 
2013-ban csatlakozott a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerhez. 

Okány Község Önkormányzata úgy döntött 2018-ban beadásra kerül egy pályázat amely 
során könyvtári bútorokat, kiegészítő berendezési tárgyakat, eszközöket szeretnének 
beszerezni, ugyanis a könyvtárban a berendezés nem volt egységes, a könyvespolcok rossz 
állapotban volt, a könyvállomány nem fért el a polcokon. Az átalakítás előtt a folyóiratok és 
napilapok számára nem volt megfelelő polc. A könyvtári térben nem lehetett nagyobb 
rendezvényeket tartani a hely szűkössége miatt, ez az 1. sz. mellékletben látható. 

Ezért Okány Község Önkormányzat Képviselő- testületének 68/2018. (V.30.) számú 
határozatában jóváhagyta a pályázat benyújtását, amely során az igényelt támogatási összeg a 
pályázati felhívásban meghatározott feltételek szerint 3.456.171 forint, illetve 10% önerő, 
amely 384.019 forint, az önerőt a 2018. évi költségvetésében biztosította az önkormányzat. 

Ezek után három, egymástól független, megfelelő referenciával rendelkező vállalkozástól 
kértünk árajánlatot a támogatás elnyerését követően, a legalacsonyabb árajánlatot adó 
vállalkozó a Nagy és Társa Faipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. volt, amely 3 840 190 Ft-
ra tett árajánlatot, ezt Okány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 160/2018 (X.17.) 
számú határozatában hagyta jóvá, így elkezdődött a helyszín felmérése, a berendezési és 
látványterv elkészítése, valamint a megvalósítás. A látványterv a 2. sz. mellékletben látható.  
 
Az alábbi táblázatban láthatóak a beszerzésre került Könyvtári bútorok, kiegészítő 
berendezési tárgyak, eszközök. 
 
 



Könyvtári bútorok, kiegészítő berendezési tárgyak, eszközök beszerzése 

Anyag: Falco cseresznye- beige kombináció 18 mm-es 
bútorlap ABS élzárás  
Megnevezés Méret (cm) Mennyiség (db) 
Íves fogadó asztal 75x180x90 1 
Fali polc 40x100x30 2 
4 fiókos konténer 66x40x50 1 
Forgószék (vezetői)   1 
4 fiókos szekrény 90x75x39 1 
2 ajtós szekrény 75x75x36 2 
2 ajtós szekrény 75x85x40 1 
Polcos szekrény zárható üvegajtó 125x75x25 1 
1 ajtós zárható szekrény 200x55x40 1 
Könyvespolc 200x80x25 11 
Könyvespolc 200x70x25 4 
Könyvespolc 200x50x25 6 
Könyvespolc 170x80x25 4 
Folyóirattartó 190x70x39 2 
Könyvespolc 85x80x25 2 
Polc végzáró 200x93x20 1 
Polc végzáró 170x93x20 1 
Görgős Könyvespolc 140x80x50 3 
Válogatóláda   1 
Olvasóasztal 80x80x75 4 
Olvasó szék   16 
Dohányzó asztal 45x60x60 2 
Fotel   5 
Kétszemélyes számítógép asztal 100x120x75 1 
Számítógép asztal 75x100x50 10 
Forgószék   12 
Gyerek sarok   1 
gyerek asztal 45x50x50 1 
gyerek szék   4 
Babzsák   3 
Sarok polc 200x25x25 1 
Nyomtatótartó 75x80x50 1 
Ülőke   2 

 
 
A könyvtár belső falainak javítása (vakolás, festés) nem pályázati keretből valósult meg, majd 
ezt követően takarítás, tisztítás után helyükre kerültek az új bútorok, erre 2018 őszén került 
sor.  



 
A könyvtár átadójára 2018. december 14-én került sor, ahol köszöntőt mondott és a közösségi 
hely átadta dr. Kovács József országgyűlési képviselő, Rakonczás Szilvia a Békés Megyei 
Könyvtár Igazgatója, Szivós László polgármester és Veres István könyvtáros. A megnyitó 
ünnepség képe a 3. sz. mellékletben látható.  
 

 
 

Az új bútorok behelyezése után kialakításra került gyermekek számára egy sarokrész, amely 
elkülönül a kölcsönzői, olvasói tértől. Ide több gyermekeknek szánt asztal, szék és 
válogatóláda került beszerzésre, ahol a korosztálynak megfelelő könyvek és társasjátékok 
lettek elhelyezve. 

A kölcsönző térben a könnyen mozdítható bútorok (székek, asztalok, babzsákok) segítségével 
mostantól nagyobb létszám befogadására alkalmas rendezvényeket is lehet szervezni, ilyen a 
Lovas Endre Emlék-Szavalóverseny, amely 2019. április 15-én kerül megrendezésre 18. 
alkalommal, ezen felül ovisok számára Népmese Napja, különböző fotó és rajzkiállításoknak 
is hely ad a könyvtár. Ezen kívül helyet biztosít a civil szervezetek rendezvényeinek, 
kulturális programoknak, gyermektáboroknak, versmondó versenyeknek, egészségmegőrző 
programoknak, tájékoztatóknak, rendkívül fontos helyszíne a lakossággal való 
kapcsolattartásnak. 

Illetve egy külön térben 10 fő befogadására alkalmas számítógép- terem került kialakításra, 
ahova új asztalok és forgószékek kerültek beszerzésre. Itt folyik jelenleg a Települési 
Könyvtárpárolók Egyesület szervezésében egy ismertterjesztő előadás és bemutató, amely 
során az idősebb korosztállyal ismertetik a számítógépek, digitális eszközök biztonságos 
használatát.  

Ezen kívül az előtérben külön folyóiratok olvasására kialakított tér került kialakítására, ahol 
különböző napilapok és folyóiratok friss számait tudják a lakosok elolvasni, ide a 



Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer ajánlásában is szereplő folyóirattartó polc és fotelek 
kerültek beszerzésre. A könyvtár jelenlegi állapota a 4. sz. mellékletben látható.  

Mellékletek: 
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