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TARTALMI SZEMPONTOK A TELEPÜLÉSI KÖNYVTÁRAK  

2017. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ  
 

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ   
 
A vezetői összefoglaló lényege a 2017. évi eredmények értékelése, erősségek/gyengeségek 
bemutatása, következtetések megfogalmazása. Kérjük térjen ki az intézmény 2017. évi 
szakmai stratégiájának kiemelt céljainak és ezek megvalósítását szolgáló intézkedések 
rövid szöveges bemutatására. 
 
Mint az intézmény nevéből is kitűnik, összevont intézményként működik településünkön a 
könyvtár és művelődési ház. A Rózsa u. 1. sz alatti épület földszintjén a könyvtár 
helyezkedik el, az emeleten előadó termek, csoportszobák inkább a művelődési házi 
tevékenységet segítik. Az intézményben zajló rendezvények, foglalkozások feltüntetése 
során, valójában a költészet napi és a népmese mondó rendezvény szerepel csak könyvtári 
rendezvényként, még akkor is, ha abban a könyvtáros is részt vesz, minden egyéb 
foglalkozás, rendezvény a művelődési ház statisztikájában jelenik meg. 
A Rózsa u. 1. sz. alatti intézmény működésében a 2017-es évben jelentős nehézséget 
okozott az év első harmadával 1 fő nyugdíjazása. Így itt a szakalkalmazottak száma a 
korábbi 2 főről 1 főre csökkent. 
További nehézséget jelent, hogy összevont intézményként (könyvtár+művelődési ház) nem 
igazán lehet szétválasztani a feladatokat. A művelődési házi tevékenység során nagyon 
sokszor a könyvtár infrastruktúrájára alapozva végezhetőek a feladatok. 
A könyvtár erőssége egy jól felépített infrastrukturális háttér, amivel kiválóan tud 
szolgáltatni a település lakóinak. Megtörtént az állomány on-line katalógusának kiépítése, 
illetve a helytörténeti dokumentumok digitalizálása is megkezdődött. A könyvtár 
eMagyarország Pontként is szolgáltat, képzett e-Tanácsadóval. Pályázat segítségével 
remélhetőleg a jövőben Digitális Jóléti Pontként is tudunk majd szolgáltatásokat végezni. 
Továbbra is célunk ezen feladatok folytatása, a naprakész információk szolgáltatása, a 
lehetőségek tekintetében a legjobb informatikai háttér biztosítása, hogy ezzel is segítsük a 
településen élőket felgyorsuló világunkban a legmegfelelőbb információjutáshoz.  
A korábbi munkák eredményeinek folytatásához, illetve a zökkenőmentes munka 
biztosításához mindenképpen szükséges lenne a szakalkalmazottak számának bővítésére. 
A 2017-es év az intézmény életében újdonságokat hozott még azzal is, hogy egy 
fiókintézménnyel bővültünk. A fiókkönyvtárban egy könyvtári asszisztens dolgozik napi 6 
órában. Mivel korábbi években kettős funkcióval volt ellátva a könyvtár, azaz iskolai és 
nyilvános könyvtárként is működött, így állománya ennek megfelelően alakult az évek 
során. A könyvtár infrastrukturális háttere gyenge (számítógéppark elavult), a 
későbbiekben ennek fejlesztése szükséges.  
 
 
 
 
I I. SZERVEZETI KÉRDÉSEK : 

 
2017. január 01-től a Létavértesi Városi könyvtár és Művelődési Ház a Létavértes Kassai u. 
8. szám alatti fiókkönyvtárral bővült. A könyvtár korábban az Irinyi János Általános 
Iskolához tartozott, amely az iskola könyvtári funkciók mellett ellátta a vértesi település 
részen a nyilvános könyvtár szerepét is. Az átszervezések miatt jelenleg intézményünkhöz 
tartozik, mint fiókkönyvtár.  
Az intézményben a könyvtári feladatokat a Rózsa utca 1. száma alatti 2017. április 30-ig 2 fő 
felsőfokú szakmai végzettséggel rendelkező dolgozó látta el, majd 1 fő nyugdíjazása miatt a 



feladatok ellátása 1 főre korlátozódott. A fiókkönyvtárban 1 fő könyvtáros asszisztensi 
végzettséggel 6 órás munkaidőben látja el a könyvtári feladatokat. 

 
(Kérjük a táblázat kitöltését és amennyiben szükséges a szöveges kiegészítését.) 
 

  
  
  

2016. tény 2017. terv 2017. évi 
tény 

Összlétszám (fő, töredék is lehet) 2 3 2.08 
Ebből vezető vagy magasabb vezető (fő, töredék is lehet) 1 1 1 

összesen 2 2 1,33 Könyvtáros 
szakképesítéssel átszámítva teljes munkaidőre - - - 

összesen - 1 0,75 Középfokú szakk. 
(kvtár asszisztens, 
adatrögzítő-OKJ) átszámítva teljes munkaidőre 

 
- - - 

összesen  - - - 

Könyvtári 
szakmai 
munkakörben 
foglalkoztatottak 

Egyéb felsőfokú 
átszámítva teljes munkaidőre  - - - 

összesen 2 3 2,08 Mindösszesen könyvtári szakmai 
munkakörben 
 

átszámítva teljes munkaidőre  2 3 2,08 

összesen  - - - Egyéb alkalmazott 
felsőfokú átszámítva teljes munkaidőre  - - - 

összesen  - - - 
Egyéb 
alkalmazott Egyéb alkalmazott 

középfokú 
 átszámítva teljes munkaidőre - - - 

összesen - - - 
Mindösszesen egyéb alkalmazott 

átszámítva teljes munkaidőre  
   

Összes létszám:  2 3 2,08 
Önkéntesek száma  - - - 
Közfoglalkoztatottak száma    - - - 

 
 
 

III. S ZAKMAI M ŰKÖDÉS: 
 
1. Nyitva tartás (heti nyitvatartási idő, hétvégi nyitva tartás, változások) 
 

 
Mutatók 

2016. évi 
tény 

2017. évi 
terv 

2017. évi tény 
változás %-
ban előző 

évhez képest 
Heti nyitvatartási órák száma (a 
könyvtár székhelyén) (óra)  

39 39 39 0 

Heti nyitvatartási órák száma a 
fiókkönyvtárakban (összesítve, óra)  

30 30 30 0 

Hétvégi (szombat, vasárnap) nyitva 
tartás (óra)  

3 9 9 300 

16 óra utáni nyitva tartás (óra) 4 5 5 +25 

Nyári zárva tartási idő  
Munkanapok száma:  

0 0 0 0 

Nyitvatartási napok száma: 250 250 251 +0,4 



Téli zárva tartási idő  
Munkanapok száma:  

0 0 0 0 

 
2. Az intézmény szakmai szervezeti egységei által végzett tevékenységek ismertetése 
 
Kérjük, hogy az adott szakmai tevékenységet először szövegesen ismertesse, majd azt a 
vonatkozó táblázat kövesse. 
 
Az intézmény gyűjtőköre általános, nem specializálódik semmilyen területre. Az állomány 
összetételében a szakirodalomi és a szépirodalmi művek közel egyenlő arányban vannak, 
kisebb részt képez a gyermek és ifjúsági irodalom, és szinte elhanyagolható számban vannak 
a helyismereti művek. Könyvtárban található helytörténeti anyag digitalizálása még a TIOP 
pályázat keretében megkezdődött. Elvileg a digitalizálás folyamatos, de gyakorlatilag igen 
kevés idő jut rá. 
A keresett és hiányzó dokumentumokat az Országos Dokumentum-ellátási Rendszeren 
keresztül könyvtárközi kölcsönzésekkel tudjuk az olvasóknak biztosítani.  
A könyvtár egész állománya az OPAC katalóguson keresztül akár otthonról is megtekinthető. 
Az érdeklődőknek lehetősége van, hogy helyben a Méliusz Juhász Péter Könyvtár 
állományában is böngésszenek egy külön, kizárólag erre a célra kapott táblagépen. 
 
A hagyományos könyvtári szolgáltatások mellett irodai és informatikai szolgáltatásokat 
nyújtunk, valamint pályázatokkal, elszámolásokkal, bevallásokkal, regisztrációkkal 
kapcsolatban segítünk a látogatóknak.  
Ilyen a több éve folyamatosan, így 2017-ben is kiírt üdülési pályázatok nyugdíjasoknak és 
nagycsaládosoknak. Itt nemcsak a pályázati dokumentáció benyújtásában segítünk, hanem 
nyertes pályázat esetében az üdülési kártyák aktiválásában és a szálláshelyek online 
lefoglalásában is. 
Az Otthon melege- Háztartási nagygép csere programban is segítséget nyújtottunk lakossági 
pályázatok beadása, kezelése, az ügyfélkapuk megnyitásához szükséges előzetes e-mail címek 
létrehozása tekintetében. 
Önéletrajzokat, egyéb hivatalos nyomtatványokat segítünk letölteni, esetleg megírni vagy 
szerkeszteni, és lehetőséget biztosítunk egyéb irodai szolgáltatások elvégzésre is, pl.: 
laminálás, spirálozás, szkennelés, stb. 
A könyvtár 2004-től folyamatosan e-Magyarország Pontként működik. A megfelelő technikai 
feltétel biztosításán túl, e-Tanácsadói végzettségű szakember alkalmazása, aki segítségre van 
az alacsony digitális kompetenciával rendelkező látogatóknak. 
 
 
 
2.1 Gyűjteményfejlesztés   
 
A 2017. évi tevékenység szöveges ismertetése és értékelése. 
 

 
Mutatók 2016. évi 

tény 
2017. évi 

terv 
2017. évi 

tény 

változás 
%-ban 
előző 
évhez 
képest 

Gyarapításra fordított összeg (bruttó Ft)  1.000.000 1.000.000,- 822.000,- -17,8 
- ebből folyóirat (br. Ft)  50.000,- 50.000,- 0 
- ebből CD/DVD/elektronikus 

dokumentum (br. Ft) 
2 - - - 

Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült 
dokumentumok száma (db) 

44 50 48 -4 



Helytörténeti gyűjteménybe bekerült 
dokumentumok száma (db ) 

- - - - 

Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült 
dokumentumok száma (db) 

- - - - 

Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok 
száma (db) 

- - - - 

A könyvtári állomány éves gyarapodása 
összesen 

527 500 325 -38 

A gyűjteményből apasztott dokumentumok 
száma  

- - - - 

 
 
2.2 Gyűjteményfeltárás  
 
A 2017. évi tevékenység szöveges ismertetése és értékelése. 

 
 

Mutatók 2016. évi 
tény 

2017. évi 
terv 

2017. 
évi tény 

 
változás %-
ban előző 

évhez képest 
Épített elektronikus 
katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok 
száma 

 527 500 325 -38 

Feldolgozás időtartama (egy dokumentum 
feldolgozásának átlagos időtartama órában 
kifejezve)  

 0,2 0,2 0,2 0 

Beérkező új dokumentumok olvasók számára 
történő hozzáférhetővé válásának időtartama 
napokban kifejezve (átlagosan) 

 30 30 30 0 

A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az 
elektronikus katalógusban feltárt dokumentumok 
száma a gyűjtemény egészének %-ában) 

 100 100 100 0 

 
2.3 Állományvédelem 
 
A 2017. évi tevékenység szöveges ismertetése és értékelése. 
 

Mutatók 2016. évi tény 2017. évi terv 2017. évi tény 
változás %-ban 

előző évhez 
képest 

Tárgyévben fertőtlenítés, 
kötés, javítás, restaurálás, 
savtalanítás vagy egyéb aktív 
állományvédelmi 
intézkedésben részesült 
dokumentumok száma 

-  - - - 

Muzeális dokumentumok 
száma 

 - - - - 

Restaurált muzeális 
dokumentumok száma 

-  - - - 

Az állományvédelmi célból 
digitalizált és a konvertált 
dokumentumok száma 

0 10 0 0 

Biztonsági jellel ellátott 
dokumentumok száma 

-  - - - 



 
 
 
3. Települési könyvtár területi feladatellátása  

 
 

3.1  Nemzetiségi könyvtári ellátás (szöveges ismertető, tendenciák bemutatása) 
Nincs adat 
 
3.2  Statisztikai adatszolgáltatás: (saját statisztikai feldolgozás megvalósult-e? Ha igen, 

milyen formában?) 
A statisztikai adatok gyűjtésre rendszeresen vezetjük a könyvtári munkanaplót. Napi 
bontásban mind a könyvtárat, mind pedig a művelődési házat érintő jellemző adatokat 
gyűjtjük, rendezvények megnevezése, résztvevők száma, időpontja alapján. 

 
 

 
4. Mutatók 

4.1 Könyvtárhasználat 
 

Könyvtárhasználat  
2016. évi 

tény 
2017. évi 

terv 
2017. évi 

tény 

változás %-
ban előző 

évhez képest 

Beiratkozott olvasók száma (fő) 207 400 464 224 
A tárgyévben a könyvtárat aktívan 
használók száma (fő) 

207 400 
464 224 

A könyvtári látogatások 
száma (db)   

4123 5000 6050 146 

Ebből csoportok (db) 12 20 20 166 
 
4.2 Dokumentumforgalom 

Könyvtárhasználat  
2016. évi 

tény 
2017. évi 

terv 
2017. évi 

tény 

változás %-ban 
előző évhez 

képest 
Kölcsönzött dokumentumok száma 
(db) 

6710 10000 
12442 

185 

E-dokumentumok kölcsönzése 
(db) 

- - 
- 

- 

Helyben használt dokumentumok 
(db) 

856 3000 
3494 

408 

Könyvtárközi kölcsönzés - küldött 
dok. (db) 

0 10 
7 

 

Könyvtárközi kölcsönzés - kapott 
dok. (db) 

24 25 
18 

-25 

Irodalomkutatások, témafigyelések 
száma (db) 

- - 
- 

- 

 
4.3 Olvasói számítógépek 

Olvasói számítógépek száma 
helyben használatra 

2016. évi 
tény 

2017. évi 
terv 

2017. évi 
tény 

változás %-ban 
előző évhez 

képest 
Katalógus 2 2 2 0 



Olvasói munkaállomás 15 19 19 +26 
 
 
4.4 Online szolgáltatások 
 
Online szolgáltatások  

2016. évi 
tény 

2017. évi 
terv 

2017. évi 
tény 

változás %-
ban előző 

évhez képest 
Távhasználatok száma 4168 5000 4150 -0,5 
A könyvtár honlapja (teljes 
webhely) mely nyelveken 
érhető el 

1 1 1 0 

A könyvtári honlap 
tartalomfrissítéseinek 
gyakorisága (alkalom/hónap 
átlagosan) 

4 4 4 0 

A könyvtári honlap 
tartalomfrissítésének száma 
összesen 

40 40 40 0 

A könyvtárban használható 
adatbázisok száma 

2 2 2 0 

A Web 2.0 interaktív 
könyvtári szolgáltatások 
száma (db) 

- - - - 

A Web 2.0 interaktív 
könyvtári szolgáltatásokat 
igénybe vevő használók 
száma (fő) 

- - - - 

A könyvtári OPAC 
használatának gyakorisága 
(használat/év) (kattintás az 
OPAC-ra) 

1829 2000 2060 112 

Tárgyévben a könyvtár által 
nyílt hozzáférésű 
publikációként elérhetővé 
tett dokumentumok száma 
(db) 

- - - - 

 
4.5 Szolgáltatások fogyatékkal élők számára 

Szolgáltatások száma 
2016. évi 

tény 
2017. évi 

terv 
2017. évi 

tény 

változás %-
ban előző 

évhez képest 
Fogyatékossággal élők 
könyvtárhasználatát segítő IKT 
eszközök száma 

2 2 2 0 

Fogyatékossággal élők számára 
akadálymentes szolgáltatások 
száma 

2 2 2 0 

 
4.6 Nemzetiségek számára biztosított dokumentumok 
A megyében élő nemzetiségek KSH adatok alapján (nemzetiség/fő), a város lakosságához 
viszonyított arány (%) 



Dokumentumok 
2016. évi 

tény 
2017. évi 

terv 
2017. évi 

tény 

változás %-
ban előző 

évhez képest 
Könyvek - - - - 

folyóiratok - - - - 

Elektronikus dokumentumok - - - - 

Összesen - - - - 

 
4.7 Használói képzések száma 
 
Kompetenciaképzés 

2016. évi 
tény 

2017. évi 
terv 

2017. évi 
tény 

változás %-
ban előző 

évhez képest 
A könyvtár által szervezett 
olvasási kompetenciafejlesztést, 
szövegértés fejlesztését támogató 
nem formális képzések száma  

- - - - 

A könyvtár által szervezett 
olvasási kompetenciafejlesztést, 
szövegértés fejlesztését támogató 
nem formális képzéseken 
résztvevők száma 

- - - - 

A könyvtár által szervezett 
digitális kompetenciafejlesztési, 
információkeresési ismereteket 
nyújtó nem formális képzések 
száma  

- - - - 

A könyvtár által szervezett 
digitális kompetenciafejlesztési, 
információkeresési ismereteket 
nyújtó nem formális képzéseken 
résztvevők száma 

- - - - 

A könyvtár által szervezett 
engedélyezett képzések, 
továbbképzések száma 

- - - - 

A könyvtár által szervezett 
akkreditált képzéseken, 
továbbképzéseken résztvevők 
száma 

- - - - 

A könyvtár által szervezett 
könyvtárhasználati foglalkozások 
száma  

0 0 48 0 

A könyvtár által szervezett 
könyvtárhasználati 
foglalkozásokon résztvevők 
száma 

0 0 382 0 

A könyvtár által szervezett 
hátrányos helyzetűeket célzó, a 
társadalmi együttélést erősítő, 

- - - - 



diszkrimináció-ellenes, 
szemléletformáló, toleranciára 
nevelő és multikulturális 
programok száma 
A könyvtár által szervezett 
hátrányos helyzetűeket célzó, a 
társadalmi együttélést erősítő, 
diszkrimináció-ellenes, 
szemléletformáló, toleranciára 
nevelő és multikulturális 
programokon résztvevők száma 

- - - - 

A könyvtár által szervezett 
nemzetiségi közösségi identitást 
erősítő programok száma 

- - - - 

A könyvtár által szervezett 
nemzetiségi közösségi identitást 
erősítő programokon résztvevők 
száma 

- - - - 

A könyvtár által szervezett 
fogyatékossággal élők 
könyvtárhasználatát segítő 
képzések, programok száma 

- - - - 

A könyvtár által szervezett 
fogyatékossággal élők 
könyvtárhasználatát segítő 
képzéseken, programokon 
résztvevők száma 

- - - - 

A könyvtár által a nyugdíjas 
korosztály számára szervezett 
programok, képzések száma  

5 5 5 0 

A könyvtár által a nyugdíjas 
korosztály számára szervezett 
programokon, képzéseken 
résztvevők száma 

8 10 10 +25 

Összes képzés száma 5 5 5 0 

A képzésen résztvevők száma 
összesen 

8 10 10 +25 

A könyvtároktatást, képzést, 
könyvtári tevékenységeket 
támogató kiadványainak száma 

- - - - 

 
4.8 Rendezvény, kiállítás  
 
A 2017. évi tevékenység szöveges ismertetése és értékelése. 
 
A táblázatalapján úgy tűnik, hogy nincsenek rendezvényeink. Mivel összevont intézményről van 
szó, a könyvtárhoz csak a költészet napi és a népmese napja alkalmával szervezett rendezvényeket, 
illetve a könyvtár bemutatására, illetve a könyvtárhasználatra tartott foglakozásokat soroljuk. Az 
intézmény minden más rendezvénye a művelődési ház rendezvényeként szerepel. 
 

Mutatók 
2016. évi 

tény 
2017. évi 

terv 
2017. évi 

tény 

Változás %-
ban az előző 
évhez képest 



A könyvtárban a tárgyévben 
szervezett helyi közösségi 
programok, rendezvények 
száma összesen  

1 - 2 200 

A könyvtárban a tárgyévben 
szervezett helyi közösségi 
programok, rendezvényeken 
résztvevők száma 

47 - 147 312 

A könyvtárban szervezett 
időszaki kiállítások száma  

- - - - 

A könyvtárban szervezett 
időszaki kiállítások 
látogatóinak száma 

- - - - 

Tárgyévben a családok 
számára meghirdetett 
rendezvények száma  

- - - - 

Tárgyévben a családok 
számára meghirdetett 
rendezvényeken résztvevők 
száma 

- - - - 

Egyéb rendezvények száma - - - - 
Egyéb rendezvényeken 
résztvevők száma 

- - - - 

 
4.9 Használói elégedettség mérés 

 
Használói elégedettség 
mérések 

2016. évi 
tény 

2017. évi 
terv 

2017. évi 
tény 

változás %-
ban előző 

évhez képest 
A használói elégedettség-
mérések száma 

- - - - 

A használói elégedettség-mérések 
során a válaszadó használók 
száma 

- - - - 

 
4.10 Települési könyvtárak számára nyújtott szolgáltatásokon való részvétel 

Települési könyvtárak 
számára nyújtott 
szolgáltatások 

2016. évi 
tény 

2017. évi 
terv 

2017. évi 
tény 

változás %-
ban előző 

évhez képest 
Megyei hatókörű városi könyvtár 
által szervezett műhelynapok 
száma 

1 1 1 0 

Megyei hatókörű városi könyvtár 
által szervezett műhelynapokon 
résztvevők száma 

1 1 1 0 

 
 
4.11Közösségi szolgálat/önkéntesség 

 
Közösségi 
szolgálat/önkéntesség 

2016. évi 
tény 

2017. évi 
terv 

2017. évi 
tény 

változás %-
ban előző 

évhez képest 
Az iskolai közösségi szolgálatot a 
könyvtárban teljesítők száma 

9 8 8 -11 



Az iskolai közösségi szolgálat 
fogadására a köznevelési 
intézményekkel kötött 
megállapodások száma 

4 4 4 0 

A könyvtárban dolgozó 
önkéntesek száma  

-0 -0 -0 -0 

 
4.12 Partnerség 

A könyvtárral írásos 
együttműködést kötő partnerek 
száma 

2016. évi 
tény 

2017. évi 
terv 

2017. évi 
tény 

változás %-
ban előző 

évhez képest 
Civil szervezetek - - - - 

Határon túli könyvtárak - - - - 

Vállalkozók - - - - 

Oktatási intézmények - - - - 

A kistelepülési önkormányzattal 
kötött megállapodások száma 

- - - - 

Egyéb - - - - 

Összesen - - - - 

 
 
4.13 Digitalizálás (Digitalizálja-e dokumentumait?)  
Igen, TIOP-1.2.3-08/1-es számú pályázaton volt lehetőségünk 2009-ben beszerezni a Jadox 
rendszert, ami lehetővé teszi a digitalizált helytörténeti dokumentumok feltöltését, illetve azok 
online módon való hozzáférését. 
 
 

IV. FEJLESZTÉSEK : 
 

1. Intézményi terek / épületek infrastrukturális fejlesztési tervek bemutatása  
 

A Rózsa u. 1 szám alatti könyvtár egy emeletes épület földszintén nyert el elhelyezést, aminek 
az akadálymentesítése megoldott. Az emeleten 2 kisebb és 2 nagyobb előadóterem van, ami 
helyet ad a különböző foglalkozásoknak, kiállításoknak, kluboknak.   
A könyvtári munkához szükséges tárgyi feltételekben nem volt változás az elmúlt időszakban. 
Csak a nyomtatókhoz, fénymásolókhoz szükséges tonerek kerültek megvásárlásra. Minden 
eszközünk megvan, ami a szakmai munkához szükséges. 
A látogatók rendelkezésére áll 15 db számítógép hálózatban, szélessávú internet 
hozzáféréssel, nyomtatóval, egy gépen látás illetve hallássérültek számára alkalmas speciális 
szoftverrel. Két darab könyvtári feldolgozó és kölcsönző munkára alkalmas munkagép, és 
minden munkatársnak (nem csak a könyvtári dolgozókat értem, hanem a művelődési ház 
dolgozóit is) egy gép személyes belső használatra. Van 1 db fénymásoló, 1 db multi funkciós 
gép (nyomtató + fénymásoló), 5 db  nyomtató, 2 szkenner, és 1 db projektor és 1 db laptop. 
Az technikai állomány nagyrészt 2008-as TIOP pályázat útján lett beszerezve.  
A fiókkönyvtár 4 db számítógéppel, 1 db nyomtatóval és természetesen internethasználattal 
áll a használók rendelkezésére.  



Mivel intézményünk 2004-től eMagyarország Pontként működött, örömmel fogadtuk a 2017-
ben a Digitális Jóléti Ponttá történő átalakulás lehetőségét. 2017-ben beadtuk a GINOP-3.3.1-
es pályázatot, mely lehetővé teszi gépparkunk megújulását. 

 
2. Megvalósult infrastrukturális fejlesztések 
3. Jelentősebb eszközbeszerzések 

 
Megnevezés darab forint megjegyzés 

Gépjármű - -  
ebből személygépkocsi - -  

Számítógép - -  
ebből olvasói - -  
ebből szerver - -  

Fénymásoló - -  
Szkenner - -  
Storage, egyéb adattároló (kapacitását a megjegyzésbe 
kérjük megadni Tb-ban) 

- -  

IKR fejlesztés - -  
egyéb:……….. - -  
Eszközbeszerzésre fordított összeg összesen (Ft) - -  
   

4.  Pályázatok, projektek 
 
Hazai pályázatok 
megnevezése 

Pályázott 
összeg 

Elnyert 
összeg 
(Ft-ban) 

Támogató Kezdete Befejezése 

NKA-
Közművelődési 
Kollégiuma 
(Felnőtt 
képzőművészeti 
alkotótábor) 

800.000,- 500.000,- NKA-
Közművelődési 
Kollégiuma 

2018.08.03 2018.08.10. 

Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelő – 
Csoóri Sándor 
Alap 

600.000,- 600.000,- Emberi 
Erőforrás 
Támogatáskezel
ő – Csoóri 
Sándor Alap 

2018.01.01
. 

2018.07.30. 

      
 

Európai Uniós 
pályázatok 
megnevezése 

Pályázott 
összeg 

Elnyert 
összeg 
(Ft-ban) 

Támogató Kezdete Befejezése 

GINOP-3.3.1 IKT 
eszközcso
mag 

IKT 
eszközcso
mag 

Kormányzati 
Informatikai 
Fejlesztési 
Ügynökség 

2018.01.01. 2018.12.31 

- - - - - - 
 
Egyéb, nem hazai 
forrásokra épülő 
pályázatok 
megnevezése 

Pályázott 
összeg 

Elnyert 
összeg 
(Ft-ban) 

Támogató Kezdete Befejezése  

- - - - - - 



- - - - - - 
  

5. A menedzsment és a minőségirányítási tevékenységek megvalósulása 2017-ben, a 
települési könyvtár kommunikációs tevékenységének bemutatása  

 
(Kiadványok száma, Kommunikációs költségek nagysága (Ft), TV megjelenés száma, rádió 
megjelenés száma, írott sajtó megjelenés száma, e-sajtó megjelenés, fizetett hirdetések száma, 
stb.) 

 
Kommunikáció 

2017. évi 
tény 

2018. évi terv 

Kommunikációs költségek (Ft) - - 
TV megjelenés (fizetett hirdetések nélkül) - - 
Rádió megjelenés (fizetett hirdetések nélkül) - - 
Írott sajtó megjelenés (fizetett hirdetések 
nélkül) 

- - 

Online hírek - - 
Közösségi médiában megjelenő hírek - - 
Hírlevelek - - 
Fizetett hirdetések száma (médiumtól 
függetlenül, becsült érték) 

- - 

Egyéb:…. - - 
 
 

6. Elektronikus szolgáltatások 
 

(Távolról elérhető és helyben igénybe vehető szolgáltatások fejlesztése.)   
 
Szolgáltatás 2017-ben megvalósult 

(I/N) 
Részletek 

Honlap I  
OPAC I  
Adatbázisok I  
Referensz szolgáltatás I  
Közösségi oldalak  N  
Hírlevél N  
RSS N  
 

7. Innovatív megoldások, újítások: (a táblázat csak minta) 
 
Megnevezés Leírás, ismertető 
- - 
 

 
8. Gazdálkodással kapcsolatos főbb adatok és értékelésük 
 

Bevételi és kiadási előirányzatok alakulása:  
 



 
Létszám és bérgazdálkodás 
(változás magyarázat) 

 
 
 
Dátum:  
Létavértes, 2018. március 5.      Pappné Szabó Mária 

aláírás 
               Intézményvezető 
 

Határozati javaslat: 
 

…./2018. (III.29.) Öh. számú határozat 
-------------------------------------------------- 

a Képviselő Testület a Városi Könyvtár és  
Művelődési Ház munkájáról szóló  

beszámolót e l f o g a d j a. 
 

 

 Pénzügyi adatok (ezer Ft-ra kerekítve)  2016. évi 
tény 

 
2017. 

évi terv 
 

2017. évi 
tény 

eltérés %-
ban 2016-
hoz képest 

Az intézmény működési bevétele 956   266  
Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető 
bevétel (nem fenntartótól származó bevételek)     

 
  

– ebből a késedelmi díjbevétel (forint)     
– ebből beiratkozási díjbevétel (forint)     

Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz 13620   18042  
– ebből fenntartói támogatás 3620  18042  
– ebből felhasznált maradvány     
– ebből pályázati támogatás      
– a pályázati támogatásból EU-támogatás      
Egyéb bevétel összesen       

Bevétel 

Bevétel összesen  14576   18308  
Személyi juttatás 7037   9067  
Munkaadókat terhelő összes járulék 1952   2074  
Dologi kiadás     5153   7117  
Egyéb kiadás 434   50  

Kiadás 

Kiadás összesen  14576  18308  



 

A könyvtár logója 

 
 
 
 
A/z Létavértes Városi Könyvtár és 
Mővelıdési Ház 2018. évi 
munkaterve 

 
4281 Létavértes Rózsa u. 1. 
 
Pappné Szabó Mária 
 
 
Létavértes, 2018. 03. 05. 
 



 
TARTALMI SZEMPONTOK A TELEPÜLÉSI KÖNYVTÁRAK  

2018. ÉVI MUNKATERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ  
 

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ   
 
A könyvtári feladatok ellátásához szükséges tárgyi és technikai feltételek adottak. A 
technikai feltételek amortizáció miatti erősítése szinte kizárólag csak pályázati 
forrásokból lehetséges. A jövőbeni is igyekszünk ezen lehetőségeket kihasználni. 
2018-ban a hagyományos könyvtári feladatok mellett, újabb feladatként jelentkezik a 
nyertes pályázataink megvalósítása, és koordinálása.  
Ez évtől Digitális Jóléti Pontként működünk, továbbra is segítve a településen élő, 
digitális kompetenciával kevésbé rendelkező lakosságot. 
Fontosnak tartom a könyvtári dolgozók létszámának növelését a korábbi évhez képest. 
Mivel szakirányú végzettséggel rendelkező dolgozót nem találunk, ezért belső ember 
legalább középfokú szakirányú beiskolázása kívánatos. Egy magasabb létszámú, 
szakirányú kompetenciával rendelkező csapattal lenne idő a helyismereti dokumentumok 
digitalizálására is, és növekvő adminisztrációs kötelezettségek teljesítésére.  
 
 
I I. SZERVEZETI KÉRDÉSEK : 

 
A 2018. évben tervezett szervezeti átalakítások, személyi változások, alapdokumentumok 
módosításainak ismertetése. 
2018-at 1 főállású és 1 hat órás szakképzett dolgozóval kezdtük. Mivel 2 telephelyen kell a 
nyitva tartást biztosítani a településen, ez a létszám nem elégséges. Nehézséget okoz ilyen 
létszám mellett a fiókkönyvtár folyamatos nyitva tartásának megoldása. Nemcsak a települési 
nyilvános könyvtári feladatokat kell ellátnia, hanem a vértesi településrészen iskolai 
könyvtári feladatokat is.  
Összevont intézményként nemcsak könyvtári, hanem művelődési házi feladatokat is el kell 
látni, és mivel mindkét terület ugyanazzal az infrastruktúrával dolgozik, a feladatok nem 
határolhatók el élesen egymástól.  

 
(Kérjük a táblázat kitöltését és amennyiben szükséges a szöveges kiegészítését.) 
 
  
  
  

2017. tény 2018. terv 

Összlétszám (fő, töredék is lehet) 2,08 3 
Ebből vezető vagy magasabb vezető (fő, töredék is lehet) 1 1 

összesen 1,33 1 Könyvtáros 
szakképesítéssel átszámítva teljes munkaidőre   

összesen 0,75 2 Középfokú szakk. 
(kvtár asszisztens, 
adatrögzítő-OKJ) átszámítva teljes munkaidőre 

 
  

összesen    

Könyvtári 
szakmai 
munkakörben 
foglalkoztatottak 

Egyéb felsőfokú 
átszámítva teljes munkaidőre    

összesen 2,08 3 Mindösszesen könyvtári szakmai 
munkakörben 
 

átszámítva teljes munkaidőre  2,08 3 

összesen    Egyéb alkalmazott 
felsőfokú átszámítva teljes munkaidőre    

 



összesen     Egyéb alkalmazott 
középfokú 
 átszámítva teljes munkaidőre   

összesen   
Mindösszesen egyéb alkalmazott 

átszámítva teljes munkaidőre  
  

Összes létszám:  2,08 3 
Önkéntesek száma    
Közfoglalkoztatottak száma      

 
 

III.  SZAKMAI M ŰKÖDÉS: 
 
1. Nyitva tartás (heti nyitvatartási idő, hétvégi nyitva tartás, változások) 
 

 
Mutatók 

2017. évi 
tény 

2018. évi 
terv 

Heti nyitvatartási órák száma (a 
könyvtár székhelyén) (óra)  

39 39 

Heti nyitvatartási órák száma a 
fiókkönyvtárakban (összesítve, óra)  

30 30 

Hétvégi (szombat, vasárnap) nyitva 
tartás (óra)  

9 9 

16 óra utáni nyitva tartás (óra) 4 4 

Nyári zárva tartási idő  
Munkanapok száma:  

- - 

Nyitvatartási napok száma: 251 250 

Téli zárva tartási idő  
Munkanapok száma:  

- - 

 
2. Az intézmény szakmai szervezeti egységei által végzett tevékenységek ismertetése 
 
Kérjük, hogy az adott szakmai tevékenységet először szövegesen ismertesse, majd azt a 
vonatkozó táblázat kövesse. 
Az intézmény gyűjtőköre általános, nem specializálódik semmilyen területre. Az állomány 
összetételében a szakirodalmi és a szépirodalmi művek közel egyenlő arányban vannak, kisebb 
részt képez a gyermek és ifjúsági irodalom, és kis számban helytörténeti művekkel is 
rendelkezünk. A helytörténeti anyagnak megkezdődött, illetve a lehetőségekhez képest 
folyamatos a digitalizálása. A könyvtári állomány 100%-ban elérhető az online OPAC 
katalóguson keresztül. Az újonnan vásárolt dokumentumok is felkerülnek a rendszerbe.  
A hagyományos könyvtári szolgáltatások mellett irodai és informatikai szolgáltatásokat is 
nyújtunk minkét helyszínen.  
A 2017. év végével benyújtott GINOP -3.3.1-es pályázatának sikere lehetővé tette, hogy e-
Magyarország Pontból Digitális Jóléti Ponttá alakuljunk. 
 
2.1 Gyűjteményfejlesztés   
 
A 2018. évi terv szöveges ismertetése és értékelése. 
 

 
Mutatók 

2017. évi 
tény 

2018. évi 
terv 

Gyarapításra fordított összeg (bruttó Ft)  822.000,- 1.000.000,- 



- ebből folyóirat (br. Ft) 50.000,- 100.000,- 
- ebből CD/DVD/elektronikus 

dokumentum (br. Ft) 
  

Kötelespéldányként kapott és nyilvántartásba 
vett dokumentumok száma (db) 

-  

Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült 
dokumentumok száma (db) 

48 60 

Helytörténeti gyűjteménybe bekerült 
dokumentumok száma (db ) 

-  

Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült 
dokumentumok száma (db) 

-  

Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok 
száma (db) 

-  

A könyvtári állomány éves gyarapodása 
összesen 

325 500 

A gyűjteményből apasztott dokumentumok 
száma  

-  

 
2.2 Gyűjteményfeltárás  
 
A 2018. évi terv szöveges ismertetése és értékelése. 

 
 

Mutatók 
2017. évi 

tény 
2018. évi 

terv 
Épített elektronikus 
katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok 
száma 

 325 500 

Feldolgozás időtartama (egy dokumentum 
feldolgozásának átlagos időtartama órában 
kifejezve)  

 0,2 0,2 

Beérkező új dokumentumok olvasók számára 
történő hozzáférhetővé válásának időtartama 
napokban kifejezve (átlagosan) 

 30 30 

A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az 
elektronikus katalógusban feltárt dokumentumok 
száma a gyűjtemény egészének %-ában) 

 100 100 

 
2.3 Állományvédelem 
 
A 2018. évi terv szöveges ismertetése és értékelése. 
 

Mutatók 2017. évi tény 2018. évi terv 
Tárgyévben fertőtlenítés, kötés, javítás, 
restaurálás, savtalanítás vagy egyéb aktív 
állományvédelmi intézkedésben részesült 
dokumentumok száma 

-  - 

Muzeális dokumentumok száma -  - 
Restaurált muzeális dokumentumok száma -  - 
Az állományvédelmi célból digitalizált és a 
konvertált dokumentumok száma 

 - - 

Biztonsági jellel ellátott dokumentumok 
száma 

-  - 

A könyvtári dokumentumok állagának 
védelmét szolgáló gépek száma 

-  - 



 
3. Települési könyvtár területi feladatellátása  

 
 

3.1  Nemzetiségi könyvtári ellátás (szöveges ismertető, feladatok bemutatása) 
 

 
4. Mutatók 

4.1 Könyvtárhasználat 
 

Könyvtárhasználat  2017. évi 
tény 

2018. évi 
terv 

Beiratkozott olvasók tervszáma (fő) 464 450 

A tárgyévben a könyvtári olvasójegyet 
megújítók tervszáma (fő) 

464 450 

A könyvtári látogatások tervszáma 
(db)   

6050 6000 

Ebből csoportok (db) 20 20 

 
4.2 Dokumentumforgalom 

Könyvtárhasználat  2017. évi 
tény 

2018. évi 
terv 

Kölcsönzött dokumentumok tervszáma (db) 12442 12500 
E-dokumentumok tervkölcsönzése (db) - - 
Helyben használt dokumentumok (db) 3494 3500 
Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok. (db) 7 5 
Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. (db) 18 10 

 
4.3 Olvasói számítógépek 

Olvasói számítógépek száma helyben 
használatra 

2017. évi 
tény 

2018. évi 
terv 

Katalógus 2 2 
Olvasói munkaállomás 19 19 

 
 
4.4 Online szolgáltatások 

 
Online szolgáltatások  

2017. évi 
tény 

2018. évi 
terv 

Távhasználatok tervszáma 4150 4000 
A könyvtári honlap 
tartalomfrissítéseinek gyakorisága 
(alkalom/hónap átlagosan) 

1 1 

A könyvtárban használható 
adatbázisok száma 

2 2 

A Web 2.0 interaktív könyvtári 
szolgáltatások száma (db) 

- - 

A Web 2.0 interaktív könyvtári 
szolgáltatásokat igénybe vevő 
használók száma (fő) 

- - 



Tárgyévben a könyvtár által nyílt 
hozzáférésű publikációként elérhetővé 
teendő dokumentumok száma (db) 

- - 

 
4.5 Szolgáltatások fogyatékkal élők számára 

Szolgáltatások száma 2017. évi 
tény 

2018. évi 
terv 

Fogyatékossággal élők 
könyvtárhasználatát segítő IKT eszközök 
száma 

2 2 

Fogyatékossággal élők számára 
akadálymentes szolgáltatások száma 

2 2 

 
4.6 Nemzetiségek számára biztosított dokumentumok 
A megyében élő nemzetiségek KSH adatok alapján (nemzetiség/fő), a megye lakosságához 
viszonyított arány (%) 

Dokumentumok 2017. évi 
tény 

2018. évi 
terv 

Könyvek - - 

folyóiratok - - 

Elektronikus dokumentumok - - 

Összesen - - 

 
4.7 Használói képzések száma 

 
Kompetenciaképzés 

2017. évi 
tény 

2018. évi 
terv 

A könyvtár által szervezendő olvasási 
kompetenciafejlesztést, szövegértés 
fejlesztését támogató nem formális 
képzések száma  

- - 

A könyvtár által szervezendő olvasási 
kompetenciafejlesztést, szövegértés 
fejlesztését támogató nem formális 
képzéseken résztvevők száma 

- - 

A könyvtár által szervezendő digitális 
kompetenciafejlesztési, 
információkeresési ismereteket nyújtó 
nem formális képzések száma  

- 2 

A könyvtár által szervezendő digitális 
kompetenciafejlesztési, 
információkeresési ismereteket nyújtó 
nem formális képzéseken résztvevők 
száma 

- 10 

A könyvtár által szervezendő 
engedélyezett képzések, továbbképzések 
száma 

- - 

A könyvtár által szervezendő akkreditált 
képzéseken, továbbképzéseken 

- - 



képzéseken, továbbképzéseken 
résztvevők száma 
A könyvtár által szervezendő 
könyvtárhasználati foglalkozások száma  

48 50 

A könyvtár által szervezendő 
könyvtárhasználati foglalkozásokon 
résztvevők száma 

382 400 

A könyvtár által szervezendő hátrányos 
helyzetűeket, romákat célzó, a társadalmi 
együttélést erősítő, diszkrimináció-
ellenes, szemléletformáló, toleranciára 
nevelő és multikulturális programok 
száma 

- - 

A könyvtár által szervezendő hátrányos 
helyzetűeket, romákat célzó, a társadalmi 
együttélést erősítő, diszkrimináció-
ellenes, szemléletformáló, toleranciára 
nevelő és multikulturális programokon 
résztvevők száma 

- - 

A könyvtár által szervezendő nemzetiségi 
közösségi identitást erősítő programok 
száma 

- - 

A könyvtár által szervezendő nemzetiségi 
közösségi identitást erősítő programokon 
résztvevők száma 

- - 

A könyvtár által szervezendő 
fogyatékossággal élők 
könyvtárhasználatát segítő képzések, 
programok száma 

- - 

A könyvtár által szervezendő 
fogyatékossággal élők 
könyvtárhasználatát segítő képzéseken, 
programokon résztvevők száma 

- - 

A könyvtár által a nyugdíjas korosztály 
számára szervezendő szervezett 
programok, képzések száma  

- 2 

A könyvtár által a nyugdíjas korosztály 
számára szervezendő programokon, 
képzéseken résztvevők száma 

- 10 

Összes képzés tervszáma 48 54 

A képzésen résztvevők tervszáma 
összesen 

382 420 

A könyvtároktatást, képzést, könyvtári 
tevékenységeket támogató 
kiadványainak tervszáma 

- - 

 
4.8 Rendezvény, kiállítás  
 
A 2018. évi terv szöveges ismertetése és értékelése. 
 
Összevont intézményről van szó, a könyvtárhoz csak a költészet napi és a népmese napja 
alkalmával szervezett rendezvényeket, illetve a könyvtár bemutatására, illetve a 



könyvtárhasználatra tartott foglakozásokat soroljuk. DJP-ként digitális kompetenciát fejlesztő 
tanfolyamot szervezünk a lakosság és az idősebb korosztály számára. 
Az intézmény minden más rendezvénye a művelődési ház rendezvényeként szerepel. 
 
 

Mutatók 
2017. évi 

tény 
2018. évi 

terv 
A könyvtárban a tárgyévben 
szervezendő helyi közösségi 
programok, rendezvények tervszáma 
összesen  

2 2 

A könyvtárban a tárgyévben 
szervezendő helyi közösségi 
programok, rendezvényeken 
résztvevők tervszáma 

147 150 

A könyvtárban szervezendő időszaki 
kiállítások tervszáma  

  

A könyvtárban szervezendő időszaki 
kiállítások látogatóinak száma 

  

Tárgyévben a családok számára 
meghirdetésre kerülő rendezvények 
tervszáma  

  

Tárgyévben a családok számára 
meghirdetendő rendezvényeken 
résztvevők tervszáma 

  

Egyéb rendezvények tervszáma   
Egyéb rendezvényeken résztvevők 
tervszáma 

  

 
4.9 Használói elégedettség mérés 

 
Használói elégedettség mérések 
tervezése 

2017. évi 
tény 

2018. évi 
terv 

A használói elégedettség-mérések száma - - 
A használói elégedettség-mérések során a 
válaszadó használók száma 

- - 

 
 
4.10 Települési könyvtárak számára nyújtott szolgáltatások 

Települési könyvtárak számára 
nyújtott szolgáltatások 

2017. évi 
tény 

2018. évi 
terv 

A megyei hatókörű városi könyvtár által 
szervezett műhelynapok száma 

1 1 

A megyei hatókörű városi könyvtár 
műhelynapokon résztvevők száma 

1 1 

 
 
4.11 Közösségi szolgálat/önkéntesség 

 
Közösségi szolgálat/önkéntesség 

2017. évi 
tény 

2018. évi 
terv 

Az iskolai közösségi szolgálatot a 
könyvtárban teljesítők száma 

8 8 



Az iskolai közösségi szolgálat fogadására a 
köznevelési intézményekkel kötött 
megállapodások száma 

4 4 

A könyvtárban dolgozó önkéntesek száma  - - 

 
 
 
4.12 Partnerség 

A könyvtárral írásos együttműködést 
kötő partnerek száma 

2017. évi 
tény 

2018. évi 
terv 

Civil szervezetek - - 

Határon túli könyvtárak - 1 

Vállalkozók - - 

Oktatási intézmények - - 

A kistelepülési önkormányzattal kötött 
megállapodások száma 

- 1 

Egyéb - - 

Összesen - 2 

 
 
4.13 Digitalizálás (digitalizálásra vonatkozó tervek) 
 
 

IV. FEJLESZTÉSEK TERVEZÉSE:  
 

1. Intézményi terek / épületek infrastrukturális fejlesztési tervek bemutatása  
A könyvtári munkához szükséges tárgyi feltételekben nem volt változás az elmúlt 
időszakban.  
Csak a nyomtatókhoz, fénymásolókhoz szükséges tonerek kerültek megvásárlásra. 
Minden eszközünk megvan, ami a szakmai munkához szükséges. 
A látogatók rendelkezésére áll 15 db számítógép hálózatban, szélessávú internet 
hozzáféréssel, nyomtatóval, egy gépen látás illetve hallássérültek számára alkalmas 
speciális szoftverrel. Két darab könyvtári feldolgozó és kölcsönző munkára alkalmas 
munkagép, és minden munkatársnak (nem csak a könyvtári dolgozókat értem, hanem a 
művelődési ház dolgozóit is) egy gép személyes belső használatra. Van 1 db 
fénymásoló, 1 db multi funkciós gép (nyomtató + fénymásoló), 5 db  nyomtató, 2 
szkenner, és 1 db projektor és 1 db laptop. Az technikai állomány nagyrészt 2008-as 
TIOP pályázat útján lett beszerezve.  
A fiókkönyvtár 4 db számítógéppel, 1 db nyomtatóval és természetesen 
internethasználattal áll a használók rendelkezésére.  
 
 

2. Infrastrukturális fejlesztések, felújítási feladatok  
2017-ban beadott GINOP-3.3.1-es pályázat nyertes lett. Ennek eredményeként az 
infrastrukturális hátterünket tudjuk javítani.  Beltéri és kültéri WIFI, laptopok, tabletek, 



projektor és okos telefon kerül beszerzésre. 1 fő mentorképzésen vesz részt, elsősorban ő 
fogja segíteni az intézmény látogatói közöl érdeklődőket a digitális kompetencia 
elsajátításában, illetve erősítésében. 

 
3.  Jelentősebb tervezett eszközbeszerzés 

 
Megnevezés darab forint megjegyzés 

Gépjármű - -  
ebből személygépkocsi - -  

Számítógép    
ebből olvasói -   
ebből szerver -   

Fénymásoló    
Szkenner    
Storage, egyéb adattároló (kapacitását a megjegyzésbe 
kérjük megadni Tb-ban) 

   

IKR fejlesztés    
egyéb:………..    
Eszközbeszerzésre fordított összeg összesen (Ft)    
   
 
4. Pályázatok, projektek (folyamatban lévő és tervezett) 
 
Hazai pályázatok 
megnevezése 

Pályázott 
összeg 

Elnyert 
összeg 
(Ft-ban) 

Támogató Kezdete Befejezése 

NKA-
Közművelődési 
Kollégiuma 
(Felnőtt 
képzőművészeti 
alkotótábor) 

800.000,- 500.000,- NKA-
Közművelődési 
Kollégiuma 

2018.08.03 2018.08.10. 

Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelő – 
Csoóri Sándor 
Alap 

600.000,- 600.000,- Emberi 
Erőforrás 
Támogatáskezel
ő – Csoóri 
Sándor Alap 

2018.01.01
. 

2018.07.30. 

 
Európai Uniós 
pályázatok 
megnevezése 

Pályázott 
összeg 

Elnyert 
összeg 
(Ft-ban) 

Támogató Kezdete Befejezése 

GINOP-3.3.1 IKT 
eszközcso
mag 

IKT 
eszközcso
mag 

Kormányzati 
Informatikai 
Fejlesztési 
Ügynökség 

2018.01.0
1. 

2018.12.31 

- - - - - - 
 
Egyéb, nem hazai 
forrásokra épülő 
pályázatok 
megnevezése 

Pályázott 
összeg 

Elnyert 
összeg 
(Ft-ban) 

Támogató Kezdete Befejezése  

- - - - - - 
- - - - - - 



  
5.  A menedzsment és a minőségirányítási tevékenységek megvalósulása 2018-ban, a 

települési könyvtár kommunikációs tevékenységének bemutatása  
 
(Kiadványok tervszáma, Kommunikációs költségek nagysága (Ft), TV megjelenés száma, rádió 
megjelenés száma, írott sajtó megjelenés száma, e-sajtó megjelenés, fizetett hirdetések száma, 
stb.) 
 
 
Kommunikáció 

2017. évi 
tény 

2018. évi terv 

Kommunikációs költségek (Ft) - - 
TV megjelenés (fizetett hirdetések nélkül) - - 
Rádió megjelenés (fizetett hirdetések nélkül) - - 
Írott sajtó megjelenés (fizetett hirdetések 
nélkül) 

- - 

Online hírek - - 
Közösségi médiában megjelenő hírek - - 
Hírlevelek - - 
Fizetett hirdetések száma (médiumtól 
függetlenül, becsült érték) 

- - 

Egyéb:…. - - 
 
 
6. Elektronikus szolgáltatások 

 
(Távolról elérhető és helyben igénybe vehető szolgáltatások fejlesztése érdekében tervezett 
intézkedések.)   
 
Szolgáltatás 2018-ban tervezett 

(I/N) 
Részletek 

Honlap I  
OPAC I  
Adatbázisok I  
Referensz szolgáltatás I  
Közösségi oldalak  I  
RSS N  
 
7. Innovatív megoldások, újítások: (a táblázat csak minta) 
 
Megnevezés Leírás, ismertető 
  
 

 
8. Gazdálkodással kapcsolatos főbb adatok és értékelésük 

 
Bevételi és kiadási előirányzatok alakulása:  

 



 
 
Létszám és bérgazdálkodás 
(változás magyarázat) 

 
 
 
Dátum:  Létavértes, 2018. március 05. 
 
 
         Pappné Szabó Mária 

aláírás 
               Intézményvezető 

 Pénzügyi adatok (ezer Ft-ra kerekítve)  2017. évi 
tény 

2018. évi 
terv 

Az intézmény működési bevétele 266 1000 
Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető 
bevétel (nem fenntartótól származó bevételek) 

 
  

– ebből a késedelmi díjbevétel (forint)   
– ebből beiratkozási díjbevétel (forint)   

Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz 18042   
– ebből fenntartói támogatás 18042 16309 
– ebből felhasznált maradvány   
– ebből pályázati támogatás   
– a pályázati támogatásból EU-támogatás    
Egyéb bevétel összesen     

Bevétel 

Bevétel összesen  18308 17309  
Személyi juttatás 9067 9044 
Munkaadókat terhelő összes járulék 2074 2138 
Dologi kiadás     7117 6127 
Egyéb kiadás 50  

Kiadás 

Kiadás összesen  18308 17309 
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