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TARTALMI SZEMPONTOK A VÁROSI KÖNYVTÁRAK 

2018. ÉVI MUNKATERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ 
 

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ  

 

Kérjük térjen ki az intézmény 2018. évi szakmai stratégiájának kiemelt céljainak és ezek 

megvalósítását szolgáló intézkedések rövid szöveges bemutatására. 

A Szentes Városi Könyvtár 2018-as évben is folytatja könyvtári szakmai tevékenységét. A 

lehetőségekhez mérten, a finanszírozás értékében vásároljuk a dokumentumokat, 

könyveket, folyóiratokat és a hangoskönyvtár anyagát. A feldolgozás folyamatosan 

történik, így a vásárlástól számítva 1-2 héten belül az olvasó kezébe kerülhetnek az új 

dokumentumok.  

2018-ban megpályázzuk a Minősített Könyvtár címet. 3 éve dolgozunk intenzíven azért, 

hogy készen legyen a pályázati anyagunk. Amint a pályázat kiírásra kerül az EMMI 

részéről, beadjuk a pályázatunkat. 

A rendezvények könyvtárunkban folyamatosak, továbbra is helyet adunk a nálunk székelő 

civil kluboknak. Havonta szervezünk legalább 1-2 szakmai rendezvényt, könyvbemutatót, 

vagy könyvvel, évfordulóval kapcsolatos előadást.  

Megszervezzük a tavaszi és az őszi országos könyvtári hét programjait könyvtárunkban is. 

Az Ünnepi Könyvéten – júniusban – Könyvfesztivált szervezünk kitelepüléssel a Kossuth 

térre. Megtartjuk az óvodások hetét, és az általános és középiskolások könyvtárhasználati 

vetélkedőjét. 

2018-ban a Felnőtt könyvtárunk épülete 20 éves lesz, erre külön programmal készülünk 

majd szeptember 18-ára. Az ünnepi beszéd mellett a Horváth Mihály Gimnázium drámais 

diákjait kértük fel az ünnepi műsor előadására. 

A könyvtár kiállítótermében folyamatos a kiállítás, 2-3 hetes turnusban váltják egymást a 

kiállítók. Elsősorban a helyi amatőr művészeknek kínálunk megjelenési lehetőséget.  
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Erősségek 

- impozáns, ismert épület, 

változatosan kihasználható 

terekkel 

- jó megközelíthetőség 

- gyermekkönyvtár központi 

helye 

- mindenki számára elérhető tértől 

és időtől függetlenül (OPAC) 

- állomány összetétele, 

mennyisége, feldolgozottsága, 

hozzáférhetősége 

- információk széleskörű, 

hatékony biztosítása 

- magas szakmai képzettség 

- felhasználóbarát szolgáltatások 

- kulturális rendezvények 

- rendszeres programok 

- felnőttképzés 

- pályázatok optimális 

kihasználása 

- fejlődő belső kommunikáció 

- informatikai háttér  

- állandó jelenlét a médiákban 

- ingyenes programok 

 

Gyengeségek 

- amortizálódott épület, nem 

könyvtári célokra épült 

- gyermekkönyvtár felújításra 

szoruló berendezései 

- műszaki informatikai háttér 

rendszertelen fejlesztése 

- akadálymentesség hiányosságai 

- létszámhiány 

- kiforratlan csapatszellem 

- nem mobilizálható kollégák 

- hiányos PR 

- nem optimális a szolgáltatások 

elhelyezése 

- raktározási, elhelyezési problémák 

- nincs vagyonvédelmi 

kamerarendszerünk 

- nincs panaszkezelési rendszerünk 

- egyes szolgáltatások drágák, nem 

piacképesek 

- szűk a paletta a felnőttképzésben 

- büfé hiánya 

- késedelmes olvasók kezelése 

- nem rendszeres a használói 

igényfelmérés 
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Lehetőségek 

- pályázatok 

- reklám 

- szponzorok, támogatók 

- hátrányos helyzetű használók 

megnyerése 

- kultúrapártoló fenntartó 

- intézményi együttműködés 

- épület felújítás, bővítés 

- országos könyvtári stratégia 

- közösségi média 

- szakmai kapcsolatok ápolása, 

építése megyei és országos 

szervezetekkel 

 

Veszélyek 

- csökkenő kormányzati támogatás 

- elszegényedés 

- értő olvasás visszaszorulása 

- internet, tv térhódítása 

- alternatív kulturális programok 

sokasága a városban 

- a városi kulturális programok 

összehangolatlansága 

- csökkenő, nem optimális pályázati 

lehetőségek 

- érdektelenség a használók 

körében 

- egész napos iskola 

- iskolák távol maradása 

- olvasó létszám csökkenése 
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II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK: 

 

A 2018. évben tervezett szervezeti átalakítások, személyi változások, alapdokumentumok 

módosításainak ismertetése. 

2018-ban reméljük nem lesz szervezeti változás. Előre láthatóan március folyamán 1 fő 

gyermekkönyvtáros személyi változás lesz. A ruhatáros nyugdíjazása után nem alkalmazunk 

tovább ruhatárost, hanem két négyórás takarító lesz hat órában alkalmazva. Előre láthatóan 

más változásról nem tudunk. 

 

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

 

  

  

  

2017. tény 2018. terv 

Összlétszám (fő, töredék is lehet) 

összlétszám (fő) 

17,5 17,5 
Ebből vezető vagy magasabb vezető (fő, töredék is lehet) 1 1 

Könyvtári 

szakmai 

munkakörben 

foglalkoztatottak 

Könyvtáros 

szakképesítéssel 

összesen 8,5 9,5 

átszámítva teljes munkaidőre 340 380 

Középfokú szakk. 

(kvtár asszisztens, 

adatrögzítő-OKJ) 

összesen 2 2 

átszámítva teljes munkaidőre 

 
80 80 

Egyéb felsőfokú 
összesen  1 0 

átszámítva teljes munkaidőre  40 0 

Mindösszesen könyvtári szakmai 

munkakörben 

 

összesen 11,5 11,5 

átszámítva teljes munkaidőre  460 460 

Egyéb 

alkalmazott 

Egyéb alkalmazott 

felsőfokú 

összesen  1 1 

átszámítva teljes munkaidőre  40 40 

Egyéb alkalmazott 

középfokú 

 

összesen  1,5 1,5 

átszámítva teljes munkaidőre 60 60 

Mindösszesen egyéb alkalmazott+ 

Egyéb alapfokú végzettségű 

összesen 5 5 

átszámítva teljes munkaidőre  
200 200 

Összes létszám:  17,5 17,5 
Önkéntesek száma  0 0 
Közfoglalkoztatottak száma    4 1 

 

 

III.  SZAKMAI MŰKÖDÉS: 

 

1. Nyitva tartás (heti nyitvatartási idő, hétvégi nyitva tartás, változások) 

A nyitva tartási napok száma az áthelyezett munkanapok száma miatt alakul másként 2018-

ban. 

 

 

Mutatók 
2017. évi 

tény 

2018. évi 

terv 

Heti nyitvatartási órák száma (a 

könyvtár székhelyén) (óra)  

40 40 

Heti nyitvatartási órák száma a 

fiókkönyvtárakban (összesítve, óra)  

0 0 
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Hétvégi (szombat, vasárnap) nyitva 

tartás (óra)  

4 4 

16 óra utáni nyitva tartás (óra) 2 2 

Nyári zárva tartási idő  

Munkanapok száma:  

0 0 

Nyitvatartási napok száma: 302 293 

Téli zárva tartási idő  

Munkanapok száma:  

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. 

 

2.1 Gyűjteményfejlesztés   
 

A 2018. évi terv szöveges ismertetése és értékelése. 

A 2018-as évben is folyamatosan fejlesztjük a gyűjteményt. Minden szakterületen próbáljuk 

beszerezni az újonnan megjelenő alapvető dokumentumokat. A szépirodalomban az érdeklődésre 

számot tartó könnyedebb hangvételű könyveket, DVD-ket vesszük elsősorban, hiszen a klasszikus 

irodalom javarészt megtalálható állományunkban. Külön figyelmet szentelünk az ifjúsági 

állomány frissítésére, hiszen a fiatalok ízlése sokat változott a régi időkhöz képest, és az új 

könyveket keresik elsősorban. 

 

 

Mutatók 

2017. évi 

tény 

2018. évi 

terv 

Gyarapításra fordított összeg (bruttó Ft)  5.111.613 5.700.000 

- ebből folyóirat (br. Ft) 2.200.000 2.200.000 

- ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum 

(br. Ft) 

489.710 700.000 

Kötelespéldányként kapott és nyilvántartásba vett 

dokumentumok száma (db) 

0 0 

Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült 

dokumentumok száma (db) 

1.114 1.200 

Helytörténeti gyűjteménybe bekerült 

dokumentumok száma (db ) 

33 20 

Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült 

dokumentumok száma (db) 

0 0 

Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok 

száma (db) 

165 150 

A könyvtári állomány éves gyarapodása összesen 3.151 3.200 

A gyűjteményből apasztott dokumentumok száma  0 1.500 

 

2.2 Gyűjteményfeltárás  

 

A 2018. évi terv szöveges ismertetése és értékelése. 

A gyűjtemény feltárása folyamatos. 2009 óta könyvtári integrált rendszerbe dolgozunk. Az új 

dokumentumok a megérkezéstől számított 1-2 héten belül az olvasók részére elérhetőek. A 

feldolgozás időtartama megfelelő. 
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Mutatók 

2017. évi 

tény 

2018. évi 

terv 

Épített elektronikus 

katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok 

száma 

 3.863 4.200 

Feldolgozás időtartama (egy dokumentum 

feldolgozásának átlagos időtartama órában 

kifejezve)  

 0,75 0,75 

Beérkező új dokumentumok olvasók számára 

történő hozzáférhetővé válásának időtartama 

napokban kifejezve (átlagosan) 

 14 14 

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. 

Az állomány védelmében a könyveket fóliába csomagoljuk. Ehhez éves szinten megvásároljuk a 

fóliát és a csomagoláshoz szükséges ragasztót. Ez sokat véd a könyveken. Köttetésre nincs külön 

keretünk, megpróbáljuk megragasztani könyvragasztóval, amit lehet. Sajnos az új könyvek kötése 

kritikán aluli, és egy-két olvasás után gyakran szétesik.  

 

Mutatók 2017. évi tény 2018. évi terv 

Tárgyévben fertőtlenítés, kötés, javítás, 

restaurálás, savtalanítás vagy egyéb aktív 

állományvédelmi intézkedésben részesült 

dokumentumok száma 

0  0 

Muzeális dokumentumok száma 0  0 

Restaurált muzeális dokumentumok 

száma 

0  0 

Az állományvédelmi célból digitalizált és 

a konvertált dokumentumok száma 

0  0 

Biztonsági jellel ellátott dokumentumok 

száma 

0  0 

A könyvtári dokumentumok állagának 

védelmét szolgáló gépek száma 

0  0 

 

3. Városi könyvtár területi feladatellátása  

Nincs ilyen kötelezettségünk. 

 

 

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) 3449 3500 
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A tárgyévben a könyvtári olvasójegyet 

megújítók tervszáma (fő) 

3449 3500 

A könyvtári látogatások tervszáma 

(db)   

45.640 46.000 

Ebből csoportok (db) 183 180 

 

4.2 Dokumentumforgalom 

Könyvtárhasználat  
2017. évi 

tény 

2018. évi 

terv 

Kölcsönzött dokumentumok tervszáma (db) 46.670 47.000 

E-dokumentumok tervkölcsönzése (db) 0 0 

Helyben használt dokumentumok (db) 136.920 137.000 

Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok. (db) 20 20 

Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. (db) 85 90 

 

4.3 Olvasói számítógépek 

Olvasói számítógépek száma helyben 

használatra 

2017. évi 

tény 

2018. évi 

terv 

Katalógus 4 4 

Olvasói munkaállomás 36 36 

 

 

4.4 Online szolgáltatások 

 

Online szolgáltatások  
2017. évi tény 2018. évi terv 

Távhasználatok tervszáma 136.558 137.000 

A könyvtári honlap 

tartalomfrissítéseinek 

gyakorisága (alkalom/hónap 

átlagosan) 

8 8 

A könyvtárban használható 

adatbázisok száma 

2 2 

A Web 2.0 interaktív könyvtári 

szolgáltatások száma (db) 

1 2 

A Web 2.0 interaktív könyvtári 

szolgáltatásokat igénybe vevő 

használók száma (fő) 

1.610 1.750 

Tárgyévben a könyvtár által 

nyílt hozzáférésű publikációként 

elérhetővé teendő 

dokumentumok száma (db) 

25 30 

 

4.5 Szolgáltatások fogyatékkal élők számára 

Szolgáltatások száma 
2017. évi 

tény 

2018. évi 

terv 

Fogyatékossággal élők 

könyvtárhasználatát segítő IKT eszközök 

száma 

1 1 
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Fogyatékossággal élők számára 

akadálymentes szolgáltatások száma 

1 1 

 

4.6 Nemzetiségek számára biztosított dokumentumok 

A megyében élő nemzetiségek KSH adatok alapján (nemzetiség/fő), a megye lakosságához 

viszonyított arány (%) 

Szentesen nincs számottevő nemzetiségi csoport, ezért könyvtárunknak nincsenek ilyen 

kötelezettségei. 

 

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  

46 50 

A könyvtár által szervezendő olvasási 

kompetenciafejlesztést, szövegértés 

fejlesztését támogató nem formális 

képzéseken résztvevők száma 

1.059 1.100 

A könyvtár által szervezendő digitális 

kompetenciafejlesztési, 

információkeresési ismereteket nyújtó 

nem formális képzések száma  

62 80 

A könyvtár által szervezendő digitális 

kompetenciafejlesztési, 

információkeresési ismereteket nyújtó 

nem formális képzéseken résztvevők 

száma 

215 280 

A könyvtár által szervezendő 

engedélyezett képzések, 

továbbképzések száma 

4 2 

A könyvtár által szervezendő 

akkreditált képzéseken, 

továbbképzéseken résztvevők száma 

76 60 

A könyvtár által szervezendő 

könyvtárhasználati foglalkozások 

száma  

49 60 

A könyvtár által szervezendő 1.637 1.700 
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könyvtárhasználati foglalkozásokon 

résztvevők száma 

A könyvtár által szervezendő 

hátrányos helyzetűeket, romákat 

célzó, a társadalmi együttélést erősítő, 

diszkrimináció-ellenes, 

szemléletformáló, toleranciára nevelő 

és multikulturális programok száma 

0 0 

A könyvtár által szervezendő 

hátrányos helyzetűeket, romákat 

célzó, a társadalmi együttélést erősítő, 

diszkrimináció-ellenes, 

szemléletformáló, toleranciára nevelő 

és multikulturális programokon 

résztvevők száma 

0 0 

A könyvtár által szervezendő 

nemzetiségi közösségi identitást 

erősítő programok száma 

0 0 

A könyvtár által szervezendő 

nemzetiségi közösségi identitást 

erősítő programokon résztvevők 

száma 

0 0 

A könyvtár által szervezendő 

fogyatékossággal élők 

könyvtárhasználatát segítő képzések, 

programok száma 

54 48 

A könyvtár által szervezendő 

fogyatékossággal élők 

könyvtárhasználatát segítő 

képzéseken, programokon résztvevők 

száma 

376 350 

A könyvtár által a nyugdíjas 

korosztály számára szervezendő 

szervezett programok, képzések 

száma  

0 5 

A könyvtár által a nyugdíjas 

korosztály számára szervezendő 

programokon, képzéseken résztvevők 

száma 

0 30 

Összes képzés tervszáma 215 245 

A képzésen résztvevők tervszáma 

összesen 

3.363 3.520 

A könyvtároktatást, képzést, 

könyvtári tevékenységeket támogató 

kiadványainak tervszáma 

0 0 

 

4.8 Rendezvény, kiállítás  

 

A 2018. évi terv szöveges ismertetése és értékelése. 

A rendezvények könyvtárunkban folyamatosak, továbbra is helyet adunk a nálunk székelő 

civil kluboknak. Havonta szervezünk legalább 1-2 szakmai rendezvényt, könyvbemutatót, 

vagy könyvvel, évfordulóval kapcsolatos előadást.  
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Megszervezzük a tavaszi és az őszi országos könyvtári hét programjait könyvtárunkban is. Az 

Ünnepi Könyvéten – júniusban – Könyvfesztivált szervezünk kitelepüléssel a Kossuth térre. 

Megtartjuk az óvodások hetét, és az általános és középiskolások könyvtárhasználati 

vetélkedőjét. 

2018-ban a Felnőtt könyvtárunk épülete 20 éves lesz, erre külön programmal készülünk majd 

szeptember 18-ára. Az ünnepi beszéd mellett a Horváth Mihály Gimnázium drámais diákjait 

kértük fel az ünnepi műsor előadására. 

A könyvtár kiállítótermében folyamatos a kiállítás, 2-3 hetes turnusban váltják egymást a 

kiállítók. Elsősorban a helyi amatőr művészeknek kínálunk megjelenési lehetőséget.  

 

Mutatók 
2017. évi 

tény 

2018. évi 

terv 

A könyvtárban a tárgyévben 

szervezendő helyi közösségi 

programok, rendezvények tervszáma 

összesen  

335 340 

A könyvtárban a tárgyévben 

szervezendő helyi közösségi 

programok, rendezvényeken 

résztvevők tervszáma 

7.103 7.200 

A könyvtárban szervezendő időszaki 

kiállítások tervszáma  

17 17 

A könyvtárban szervezendő időszaki 

kiállítások látogatóinak száma 

988 1.000 

Tárgyévben a családok számára 

meghirdetésre kerülő rendezvények 

tervszáma  

2 2 

Tárgyévben a családok számára 

meghirdetendő rendezvényeken 

résztvevők tervszáma 

51 60 

Egyéb rendezvények tervszáma 316 320 

Egyéb rendezvényeken résztvevők 

tervszáma 

6.064 6.200 

 

4.9 Használói elégedettség mérés 

 

Használói elégedettség mérések 

tervezése 

2017. évi 

tény 

2018. évi 

terv 

A használói elégedettség-mérések száma 1 1 

A használói elégedettség-mérések során a 

válaszadó használók száma 

297 300 

 

 

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 

0 0 

A megyei hatókörű városi könyvtár 

műhelynapokon résztvevők száma 

0 0 
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4.11 Közösségi szolgálat/önkéntesség 

 

Közösségi szolgálat/önkéntesség 
2017. évi 

tény 

2018. évi 

terv 

Az iskolai közösségi szolgálatot a 

könyvtárban teljesítők száma 

39 40 

Az iskolai közösségi szolgálat fogadására a 

köznevelési intézményekkel kötött 

megállapodások száma 

11 11 

A könyvtárban dolgozó önkéntesek száma  0 0 

 

4.12 Partnerség 

A könyvtárral írásos együttműködést 

kötő partnerek száma 
2017. évi 

tény 

2018. évi 

terv 

Civil szervezetek 2 6 

Határon túli könyvtárak 0 1 

Vállalkozók 6 8 

Oktatási intézmények 11 11 

A kistelepülési önkormányzattal kötött 

megállapodások száma 

0 0 

Egyéb 5 7 

Összesen 24 33 

 

 

4.13 Digitalizálás (digitalizálásra vonatkozó tervek) 

Gyűjtjük, megőrizzük és közzétesszük a helyi értékeinket hagyományos és digitális formában. 

A feldolgozás folyamatos, a könyvtár helytörténeti anyaga, ill. a levéltár és múzeum egyes 

anyagrészei kerülnek digitalizálásra. Egy kollega koordinálja a munkát és teszi fel a kész 

anyagot a JaDoX integrált könyvtári rendszerbe, így kerül az elektronikus könyvtárunkba. A 

digitalizálásban részt vettek az 50 órás önkéntes munka keretében dolgozó diákok. Az e-

Könyvtár Szentes digitális helytörténeti gyűjtemény működtetésével, gyarapításával 

intézményünk nem csak az internetes tartalom-megosztás egy korszerű megoldását biztosítja, 

hanem a helyi értékek megőrzése, közkinccsé tétele által a lokálpatrióta identitásunk 

erősítését is szolgálja. 

 

 
 

IV. FEJLESZTÉSEK TERVEZÉSE: 

 

1. Intézményi terek / épületek infrastrukturális fejlesztési tervek bemutatása  
(szövegesen) 

Nem tervezünk 2018-ra fejlesztést. 
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2. Infrastrukturális fejlesztések, felújítási feladatok  
Kisebb felújítási munkálatokat tervezünk, tisztasági festés néhány helyiségben, ill. a 

felnőtt könyvtár bejárati lépcső balesetveszélyessé vált burkolatának felújítását.  

 

 

3.  Jelentősebb tervezett eszközbeszerzés 

 

Megnevezés darab forint megjegyzés 

Gépjármű    

ebből személygépkocsi 0   

Számítógép    

ebből olvasói 2 0 Pályázatból 

ebből szerver    

Fénymásoló 1 150.000 Szolgáltatáshoz 

Szkenner 0   

Storage, egyéb adattároló (kapacitását a 

megjegyzésbe kérjük megadni Tb-ban) 

1 100.000 2 

IKR fejlesztés 0   

egyéb:……….. 0   

Eszközbeszerzésre fordított összeg összesen (Ft)  250.000  

   

 

4. Pályázatok, projektek (folyamatban lévő és tervezett) 
 

Hazai pályázatok 

megnevezése 

Pályázott 

összeg 

Elnyert 

összeg 

(Ft-ban) 

Támogató Kezdete Befejezése 

GINOP 3.3.1 eszköz  Kormányzati 

Informatikai 

Fejlesztési 

Ügynökség 

2018.03.01 folyamatos 

Szakmai 

innovációs projekt 

megvalósulása 

500.000  NKA 2018.02.01

.  

2019.05.31. 

 

Európai Uniós 

pályázatok 

megnevezése 

Pályázott 

összeg 

Elnyert 

összeg 

(Ft-ban) 

Támogató Kezdete Befejezése 

      

      

 

Egyéb, nem hazai 

forrásokra épülő 

pályázatok 

megnevezése 

Pályázott 

összeg 

Elnyert 

összeg 

(Ft-ban) 

Támogató Kezdete Befejezése  

      

      

  



12 

 

 

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

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) 0 240.000 

TV megjelenés (fizetett hirdetések nélkül) 7 12 

Rádió megjelenés (fizetett hirdetések nélkül) 3 5 

Írott sajtó megjelenés (fizetett hirdetések 

nélkül) 

64 70 

Online hírek 74 80 

Közösségi médiában megjelenő hírek 240 250 

Hírlevelek 0 0 

Fizetett hirdetések száma (médiumtól 

függetlenül, becsült érték) 

0 3 

Egyéb:…. 0 0 

 
 

6. Elektronikus szolgáltatások 

 

(Távolról elérhető és helyben igénybe vehető szolgáltatások fejlesztése érdekében tervezett 

intézkedések.)   

 

Szolgáltatás 2018-ban tervezett 

(I/N) 
Részletek 

Honlap i folyamatos fejlesztés, karbantartás 

OPAC i folyamatos fejlesztés, karbantartás 

Adatbázisok i folyamatos fejlesztés, karbantartás 

Referensz szolgáltatás n  

Közösségi oldalak  i folyamatos fejlesztés, karbantartás 

RSS n  

 

7. Innovatív megoldások, újítások: (a táblázat csak minta) 

 

Megnevezés Leírás, ismertető 

  

 

 

8. Gazdálkodással kapcsolatos főbb adatok és értékelésük 

2017-ben a Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közh. Kft. végelszámolása során eladta az új 

Szentes Városi Könyvtárnak a könyvtári épületeket. Ezért van az Intézmény működési 

bevételénél 26 milliós ÁFA bevétel. 

 

Bevételi és kiadási előirányzatok alakulása:  
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Létszám és bérgazdálkodás 

(változás magyarázat) 

Nincs számottevő változás. 

 

 

 

Dátum: Szentes, 2018. február 21. 

 

 

 

intézményvezető 

 

 

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

tény 

2018. évi 

terv 

Bevétel 

Az intézmény működési bevétele 29.887 3.698  

Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető 

bevétel (nem fenntartótól származó bevételek) 

961 

 1.000 

– ebből a késedelmi díjbevétel (forint) 157 160 

– ebből beiratkozási díjbevétel (forint) 804 840 

Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz 59.093 76.927 

– ebből fenntartói támogatás 57.297 71.337 

– ebből felhasznált maradvány 0 0 

– ebből pályázati támogatás 0  500 

– a pályázati támogatásból EU-támogatás 0  0 

Egyéb bevétel összesen  0  0 

Bevétel összesen  88.980 80.625  

Kiadás 

Személyi juttatás 31.819 42.051 

Munkaadókat terhelő összes járulék 6.933 8.176 

Dologi kiadás     46.547 26.700 

Egyéb kiadás 1.908 0 

Kiadás összesen  87.207 76.927 


