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Az intézményről: 
Az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér és Községi Könyvtár tevékenységét a muzeális 
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. 
törvény, Bordány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2019 (III.29.) 
önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról, a közművelődési 
alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi színterek 
követelményeiről szóló 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet, a kulturális intézményben 
foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat 
lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 
39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet, valamint az intézmény alapító okirata és szervezeti és 
működési szabályzata határozza meg. Alaptevékenysége a közművelődés, a közösségi tér, 
valamint a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása. 
 
Személyi feltételek: 
Az intézmény statisztikai létszáma 2021. január 1-én: 4 fő (4 álláshely) 
Az intézmény statisztikai létszáma 2022. január 1-én: 3 fő (3 álláshely) 
 
Az intézmény dolgozói 2021-ben: 
1 fő főállású intézményvezető, közművelődési szakember (8 órás teljes munkaidős jogviszony) 
1 fő főállású könyvtáros (8 órás teljes munkaidős jogviszony) 
1 fő főállású szakmai koordinátor (8 órás teljes munkaidős jogviszony) 
1 fő főállású technikai dolgozó (8 órás teljes munkaidős jogviszony) 
 
Az intézmény dolgozói 2022-ben: 
1 fő főállású intézményvezető, közművelődési szakember (8 órás teljes munkaidős jogviszony) 
1 fő főállású könyvtáros, informatikus könyvtáros (8 órás teljes munkaidős jogviszony) 
1 fő főállású technikai dolgozó (8 órás teljes munkaidős jogviszony) 
 
2021. július végéig további 1 fő főállású közművelődési asszisztens teljesített szolgálatot a 
Nemzeti Művelődési Intézet Közművelődési Foglalkoztatási és Képzési Programja keretében. A 
szakmai munkatársak munkáját közfoglalkoztatottak, nyári diákmunkások, az iskolai közösségi 
szolgálatukat teljesítő tanulók és önkéntesek segítették. Emellett társadalmi közreműködőként a 
klubvezetők, csoportvezetők, civil szervezetek vezetői is fontos segítséget jelentenek. 
 
Tárgyi feltételek: 
Az intézmény épületei, a beltéri és kültéri berendezések, felszerelési tárgyak minden jogszabályi, 
szakmai előírásnak megfelelnek. Nagyobb léptékű fejlesztés a színházterem klimatizálása volt, 
melyre 2015 év végén került sor. A következő nagyobb fejlesztésre 2018-ban az EFOP 
pályázatok, valamint érdekeltségnövelő támogatás keretében került sor: asztali számítógépek, 
laptopok, irodai székek, 250 db színháztermi szék, váróbútorok kerültek beszerzésre, valamint a 
házasságkötő terembe klíma került felszerelésre. A színházterem, illetve a házasságkötőterem 
parketta burkolatának felújítására 2020 tavaszán került sor. Megvalósult még a házasságkötő 
terem dobogójának laminált padlóval való lefedése, falainak festése, új tárgyalóasztalok 
beszerelése, illetve új függönyök telepítése is. 2021 év végén a mosdók tisztasági festése történt 
meg. 
 
Gazdálkodás: 
Jól működött az a megállapodás, amely a bordányi Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő 
és gazdálkodó, illetve a Faluház és Könyvtár önállóan működő költségvetési szervek között jött 
létre a gazdálkodással kapcsolatos munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről. A Faluház és 
Könyvtár éves költségvetését elemezve megállapítható, hogy a tervezettnek megfelelően, 
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költségtakarékosan gazdálkodik az intézmény. A bevételek tekintetében sajnos az ugyan emelkedő 
állami normatíva csak kis részét képezi a költségvetés bevételi oldalának, az intézmény saját 
bevételein felül (ami a pandémia miatt igen megcsappant) jelentős összeget kell a fenntartó 
önkormányzatnak is biztosítania a működtetéshez. 
 
Az intézmény szakmai tevékenysége 2021-ben: 
Intézményünket és szolgáltatásait a tavalyi évben 28.663 fő vette igénybe. Ebből a Faluház 
látogatóinak száma 24.814 fő volt, a Községi Könyvtárnak 3.849 fő látogatója volt. Az IKSZT 
terei lehetőséget adnak különböző kiállítások lebonyolításához, 2021-ben 9 kiállítást rendeztünk, 
melyből 2 online került megvalósításra. Az online kiállítások látogatói száma magasabb, a 
leginkább az adventi koszorú készítő pályázat mozgatta meg az online tömegeket. Az 
intézménynek 52 nagyobb rendezvénye volt, a civilek, a lakosság és a külsősök 331 alkalommal 
vették igénybe szolgáltatásainkat. A házat rendszeres használó 7 csoport, közösség összesen 133 
alkalommal tartott foglalkozást nálunk. 
Az intézményben megférnek egymás mellett a különféle ügyfélfogadások, ezek közül állandó 
jelenléttel a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara falugazdásza és Takarékbank Zrt. takarékbusza volt. 
A Négyforrás Nonprofit Kft. ügyfélfogadásai a pandémia miatt időszakosan szüneteltek az év 
során. A civil szervezetek is rendszeresen igénybe veszik az intézmény különböző termeit. 2015 
júliusától az IKSZT-ben nem tartunk vásárokat, 2016-tól termékbemutatók és szemvizsgálatok is 
megszűntek. 
 
A 2021-es évben betervezett nagyrendezvények csak szerény számban tudtak megvalósulni: 
Rádióamatőr Találkozó, Térzene koncertek, Népzenei Találkozó, Legjava Helyi Ízek Fesztiválja, 
Kecskeverseny és Osztályharc, Autómentes nap, Idősek napja, GYIFÖ szülinap, Adventi 
Hétvégék és Karácsonyi Jótékonysági Vásár. 
A Faluház sikeresen adott helyet az előbb említett nagyrendezvényeknek, ahol bizonyította 
sokoldalú használhatóságát. Több nyári tábor szervezője és megvalósítója is volt a Faluház, így 
médiatábort, napközis tábort, kézműves tábort, valamint kuckoló tábort, is szerveztünk, de 
görkorcsolya táborok és divattábor is volt nálunk. 
 
Az intézménynek műszaki okokból eredő, a nyitvatartást korlátozó eseménye nem volt, 
ugyanakkor a koronavírus járvány miatt 2021. január 1. és május 3. között zárva tartott az 
intézmény, látogatókat nem fogadhatott. 
 

Az intézmény címén bejegyzett társadalmi szervezetek: 
Egyesület      4 db 

 
Rendszeres művelődési formák, alkotó közösségek: 
Klasszikus- és moderntánc-csoport  1 db 
Kórus, énekkar     1 db 

 
Rendszeres művelődési formák, klubok, szakkörök: 
Nyugdíjas klub     1 db 
Ifjúsági klub     1 db 
Baba-mama klub     1 db 
Egyéb érdeklődés szerinti    3 db 

   

Kiállítások, műsorok, rendezvények: 
Fotókiállítás       1 db 
Képző és iparművészeti kiállítás     4 db 
Műszaki, természettudományi kiállítás    1 db 
Egyéb kiállítás       3 db 
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Művészeti esemény    19 db 
Szórakoztató rendezvények     7 db 
Közösségi rendezvény    26 db 

 
Külső szervek tevékenysége: 
Családi ünnepségek (esküvő, névadó)  39 db 
Közéleti események              159 db 
Civil szervezetek rendezvényei     2 db 
Egyéb rendezvények             131 db 

 
A helyi közösségek, civil szervezetek által szervezett programok megvalósításához az általuk 
igényelt segítséget nyújtottuk. Ez néhány esetben „csak” a helyszín, a kellemes körülmények 
biztosítására terjedt ki, de ha kérték, egyéb érdemi segítséget is nyújtottunk (szervezés, reklám, 
megvalósítás, eszközök és technika biztosítása). 
 
Segítséget nyújtottunk azoknak, akik helyben nem találták meg a speciális tevékenységükhöz 
szükséges lehetőséget. Közreadtuk, népszerűsítettük más közművelődési, kulturális intézmények 
ajánlatait. Rendszeresen, naprakészen figyeltük (az Interneten, a tömegkommunikációs 
eszközökben) és közreadtuk, továbbítottuk mindazokat az információkat, amelyek a helyi 
lakosság, a közösségek, az egyének, a termelők és vállalkozások számára hasznosak lehettek: a 
művelődési intézmények, a színházak, a Tourinform ajánlatain kívül, különös tekintettel a 
pályázatokra. Ehhez igénybe vettük a ház hirdetési felületeit, de éltünk az elektronikus 
levéltovábbítás, a települési honlapon való elhelyezés, a személyes megkeresés lehetőségével is. 
 
Méltó feltételeket biztosítottunk a családi események, a polgári házasságkötések 
megrendezéséhez. A hangosítást, a nagyobb családi rendezvények biztosítását saját kollégáink 
segítették. 
 
A helyi politikai és közélet, a helyi nyilvánosság, a helyi társadalom kohéziójának erősítése 
érdekében alkalmat, helyet biztosítottunk olyan eseményeknek, amelyek a helyi lakossághoz 
szóltak, de helyet adtunk a lakosság ez irányú kezdeményezéseinek is. 
 
Eleget tettünk az önkormányzat, a különböző bizottságok, a lakossági és egyéb fórumok 
megrendeléseinek, biztosítottuk a település igazgatási és egyéb feladatai egy részének ellátásához a 
színteret. Helyet adunk a képviselő-testületi üléseknek, a közmeghallgatásoknak, az önkormányzat 
állandó és eseti bizottságainak. Igény szerint biztosítottuk a feltételeket az egyéb lakossági és civil 
fórumoknak, a kistérségi rendezvényeknek. 
 
Fontos feladtunk volt 2021-ben is a lakosság és a vállalkozások információhoz jutásának segítése, 
kiemelten kezelve a koronavírus járvány miatti fontos információk eljuttatását a lakossághoz. 24 
szám Bordányi Hírek és 12 szám Bordányi Napló került a háztartásokba, a helyi lapok így 
összesen 43.200 példányszámban jelentek meg. 
A falugazdásszal együttműködve segítettük a helyi gazdálkodókat, őstermelőket, célunk a gazdák 
adminisztrációjának könnyítése, az ebben történő segítségnyújtás volt, valamint, hogy a helyi 
termelők minél több támogatást vehessenek igénybe, és hogy minél inkább meg tudjanak felelni 
az előírásoknak, jogszabályi kötelezettségeknek. 
 
Összességében elmondható, hogy sikeres, de mégis nehéz évet zártunk 2021. december 31-én. 
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2022. évi közművelődési munkaterv 
 
Bevezetés 
Alapvető feladatunk, hogy az igényeknek eleget téve intézményünk a Faluház és Könyvtár olyan 
minőségi szolgáltatást nyújtson, amely megfelel a használói és szakmai elvárásoknak. A 
művelődési ház és könyvtár komoly munkát végzett az elmúlt időszakban is. A rendezvényeink, a 
pályázati lehetőségeink és szakmai kapcsolataink kialakítása területén igyekeztünk minden 
lehetőséget kihasználni, megvalósítani. Célunk továbbra is az, hogy a település szellemi és 
kulturális életének meghatározó szereplőjeként a társadalmi megfelelés és a gazdaságos működés 
összhangját megteremtve működjünk. Feladatainkat egész évben folyamatosan végezzük. A 
meglévő, évről évre visszatérő rendezvényeken túl, folyamatosan törekszünk arra, hogy mindig 
legyen valamilyen új program az év folyamán. 
 
Személyi feltétel 
Jelenleg 3 fő (intézményvezető-közművelődési szakember, könyvtáros, takarítónő) van Munka 
Törvénykönyves státuszban az intézményben. 
 
Beruházás, tárgyi feltételek javítása 
Nagyobb léptékű fejlesztést nem tervezünk 2022-re, festés-mázolás, illetve a park 
locsolórendszerének kialakítása, a park zöldítése szerepel a tervek között. 
 
Költségvetés 
Az intézmény költségvetésének tervezése szakfeladatonként történik. Rendezvényekre 
egyedüliként a falunapra (Pünkösd Feszt) van jelentősebb forrás elkülönítve, más egyéb 
rendezvényeinket, eszközbeszerzéseinket elsősorban pályázati forrásból kívánjuk finanszírozni. 
 
Pályázatok 
Az elmúlt években futó projektek lezárása 2021. második félévében volt esedékes. Ekkor zárt Az 
Új tanulási tartalmak és szolgáltatások Bordányban az egész életen át tartó tanulás jegyében című 
EFOP-3.7.3-16-2017-00336 azonosítószámú, valamint A Nő-Köz-Pont létrehozása a 
Homokhátságon című, EFOP-1.2.9-17-2017-00010 azonosítószámú projekt. Az elszámolások 
még folyamatban vannak 2022-ben is. Várjuk az új pályázati kiírásokat is, minden lehetőséget 
megragadunk, hogy ez a kör tovább bővüljön. 
 
Helyi közösségek, szervezetek 
Az alábbi közösségek, csoportok, civil szervezetek használják aktívan intézményünket. 

• Alakformáló fitnes aerobik csoport 
A Csongrád Megyei Szabadidősport Szövetség 2018-ban elindította Dél-alföldi 
Mozgolódó projektjét, amelynek keretében heti rendszerességgel egyórás ingyenes 
alakformáló fitnes órák zajlanak Gut Gabriella irányításával csütörtök délutánonként 
Bordányban a Faluházban. 

• Baba-Mama Klub 
A Baba-Mama Klub 2003-ban alakult azzal a gondolattal, hogy a babák és az anyukák 
önfeledten kikapcsolódhassanak az együtt töltött órák során. A Klub évről évre 
gazdagodik különféle programokkal, melyek egyre jobban összekovácsolják a 
gyermekeket és szüleiket, segítve ezzel a későbbi bölcsődei, illetve óvodai közösségbe való 
beilleszkedést. A klubszobában a gyermekek játszva fejlődhetnek a különféle 
képességfejlesztő játékokkal. Az anyukák tapasztalatokat cserélhetnek, meg tudják 
beszélni a felmerülő problémákat, illetve orvosolni tudják azokat. A védőnők minden 
hónapban ellátogatnak a klubba és előadásokat tartanak. Hetente egy alkalommal jönnek 
össze a kisgyermekes anyukák csütörtökönként 10.00 órától. 
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• Bordányi Amatőr Színjátszó Kör 
A Bordányi Amatőr Színjátszó Kör (BASZK) 2002 decemberében alakult meg. Tagjai 
többségében középiskolás, főiskolás fiatalok, de a munkába örömmel kapcsolódtak be az 
idősebb generáció tagjai is. Jelenleg kis szünet után az újraindulásuk várható, változó 
időpontokban gyűlnek össze, gyakorolnak és próbálnak. 

• Bordányi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat 
A Bordányi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat a 2000. december 15-ei első gyermek- és 
ifjúsági önkormányzati választásokat követően alakult meg. Irodájuk az intézmény 
emeletén található Bordányi Ifjúsági Információs Pont (biip). 

• Borostyán Dalkör 
2002 óta énekelnek együtt a népdalkör tagjai. Fellépnek a helyi rendezvényeken, a 
templomban, a környező községek népzenei találkozóin, valamint a Vajdaságban és 
Erdélyben is szerepeltek már. Hetente egy alkalommal gyűlnek össze csütörtökönként 
16.00 órától. 

• Kulturális és Szabadidős Egyesület 
A Kulturális és Szabadidős Egyesület 1998-ban alakult, 1999-től bejegyzett közhasznú 
szervezet. Bordány község egyetlen közhasznú civil ifjúsági szervezete. Az egyesület 2000 
óta működtet teleházat, amelyet 2005-től a Bordányi Gyermek- és Ifjúsági 
Önkormányzattal történt együttműködés keretében, mint kibővített ifjúsági és civil 
szolgáltatásokkal rendelkező közösségi térként, már Bordányi Ifjúsági Információs Pont 
(biip) néven üzemel a Faluház tetőterében. 

• Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete Bordányi Csoportja 
A megyei mozgáskorlátozott egyesület helyi csoportja havi egy alkalommal 
csoportgyűlést, valamint egy alkalommal fogadóórát tart intézményünkben. 

• Nefelejcs Nyugdíjas Klub 
1974-ben alakult meg a Klub, a létszám változó, jelenleg közel 40 fővel működik. 
Legfontosabb dolog az idős emberek összetartása. Egészséggel, egészséges életmóddal 
kapcsolatos előadások és vetítések zajlanak a klubdélutánokon valamint kártyázás és sok-
sok beszélgetés. Baráti kapcsolatokat ápolnak 5 szomszédos településsel, akikkel zenés-
táncos összejöveteleken, hasznos beszélgetésekkel, egymással tapasztalatokat cserélnek. 
Összejöveteleiket keddenként 14.00 órától tartják. 

• Zumba, Bokwa csoport 
Maricely Raquel Fuenmayor zumba-bokwa-salsation insktrutor vezetésével hetente 
kedden 18.00 órától tartják a mozgásos foglalkozásaikat. 

• Buke Reikoy Kyokushin Karate és Harcművészeti Sportegyesület 
Az egyesület edzésein megismerkedhetnek a Kyokushin karatéval, melyet a mai napig a 
legerősebb karateként tartanak számon. Ez a harcművészet nagy hatással van a 
személyiségfejlődésre, magatartás problémák kezelésére, kondicionális-és koordinációs 
képességek fejlesztésére. Emellett alternatívát nyújt mindenki számára, aki csak ki szeretne 
kapcsolódni a hétköznapok forgatagában vagy pozitív értékeket gyakorló társaságra 
vágyik. Az edzéseket többnyire a sportcsarnokban tartják, de a téli időszakban, illetve 
nyáron az faluházat illetve annak parkját is használják. 
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Rendezvényterv 2022 Bordány 
2022. január 7. péntek - Újévi koncert 
2022. január 22. szombat - Magyar Kultúra Napja, Együtt Szaval a Nemzet 
2022. január 24-28. hétfő-péntek - Művészeti Iskola tanszakainak félévzáró bemutatói 
2022. február 9. szerda - Népdaléneklési verseny az iskolában 
2022. február 15. kedd - Farsang a nyugdíjas klubban 
2022. február 18. péntek - Iskolai karnevál 
2022. február 25. péntek - Óvodai Farsang 
2022. március 8. hétfő - Nemzetközi Nőnap 
2022. március 8. kedd - Nőnap a nyugdíjasklubban 
2022. március 11. péntek - 1848/49-es iskolai ünnepség 
2022. március 15. kedd - Nemzeti Ünnep 
2022. március 16. szerda - Mozgáskorlátozott csoportgyűlés- Nőnap 
2022. március 26. szombat - Bordányi Kultúra Napja 
2022. április 5. kedd - Tavaszi zsongás a nyugdíjasklubban 
2022. április 9. szombat - Tavaszi babaruha és játék börze 
2022. április 11-13. hétfő-szerda - Óvodai nyílt napok 
2022. április 23. szombat - Iskolabál 
2022. április 24. vasárnap - Szent Márk napi búzaszentelés 
2022. május 1. vasárnap -Anyák napi szentmise 
2022. május 3. kedd - Anyák napja a nyugdíjasklubban 
2022. május 7. szombat - Óvodabál 
2022. május 23-27. hétfő-péntek - Óvodai tanévzáró műsorok 
2022. május 27. péntek - Bordányi Csillagok iskolai verseny 
2022. május 28. szombat - Nagycsoportosok búcsúztatója 
2022. május 30. hétfő - Óvodai gyermeknap, családi nap 
2022. május 30-június 3. hétfő-péntek - Művészeti iskola tanszakainak záróvizsgái 
2022. június 3. péntek - Óvodai pizsama parti 
2022. június 5-6. vasárnap - hétfő - Pünkösd Feszt 
2022. június 11. szombat - Iskolai ballagás 
2022. június 15. szerda - Diák önkormányzati nap 
2022. június 18. szombat - XXII. Duna-Körös-Maros-Tisza Eurorégiós Művészeti Fesztivál 
2022. június 19. vasárnap - Úrnapja, Szentmise és körmenet, Te Deum Tanévzáró szentmise 
2022. június 21. kedd - Iskolai tanévzáró ünnepség 
2022. június 21. kedd - Felévzáró piknik a nyugdíjasklubban 
2022. június 27. - július 1. (hétfő-péntek) - Média tábor 
2022. július 4-8. hétfő-péntek - Nyári Napközis és Faluvédő Tábor 
2022. július 4-8. hétfő-péntek - Angol/spanyol nyelvi tábor 
2022. július 11-15. hétfő-péntek - Kuckoló tábor 
2022. július 25-29. hétfő-péntek - Angol/spanyol nyelvi tábor 
2022. augusztus 5. - augusztus 6. péntek-szombat - Rádióamatőr Találkozó 
2022. augusztus 8-12. hétfő-péntek - Kincskereső tábor 
2022. augusztus 8-12. hétfő-péntek - Kézműves tábor 
2022. augusztus 20. szombat- Szent István Király, az új kenyér megáldása 
2022. augusztus 21. vasárnap - Szent István napi búcsú 
2022. szeptember 1. csütörtök - Tanévnyitó iskolai ünnepség 
2022. szeptember 8. csütörtök - Anyatej világnapja ünnepség 
2022. szeptember 10. szombat - Borostyán Dalkör 18. népzenei találkozója 
2022. szeptember 10. szombat - VII. Kecskeverseny és VIII. Helyi Ízek Fesztiválja 
2022. szeptember 11. vasárnap - Veni Sancte - Tanévnyitó szentmise 
2022. szeptember 22. csütörtök - Autómentes nap 
2022. szeptember 30. péntek - Óvodai szüret és Mihály napi vásár 
2022. október 4. kedd - Idősek napja a nyugdíjasklubban 
2022. október 11. kedd - Idősek napja 
2022. október 15/29. szombat - IV. Jótékonysági Katolikus bál 
2022. október 19. szerda - Mozgáskorlátozott csoportgyűlés, mindenki névnapja 
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2022. október 21. péntek - Tökfesztivál az óvodában 
2022. október 21. péntek - 1956-os megemlékezés 
2022. október 23. vasárnap - Nemzeti ünnep 
2022. október 23. vasárnap - Barátság Napja / nyugdíjas klubok találkozója 
2022. október 28. - Gyifö Halloween party a Biipben 
2022. november 5. szombat - Őszi babaruha és játék börze 
2022. november 16-17. szerda - csütörtök - ISZEK nyílt napok 
2022. november 16. szerda - Mozgáskorlátozott évzáró csoportgyűlés 
2022. november 22. kedd - Erzsébet-Katalin bál a nyugdíjasklubban 
2022. november 26. szombat - BSK Sportbál 2022 
2022. november 27. - Adventi hétvégék és jótékonysági karácsonyi vásár 
2022. december 4. - Adventi hétvégék és jótékonysági karácsonyi vásár 
2022. december 6. kedd - Évzáró karácsonyi előzetes nyugdíjasklubban 
2022. december 11. - Adventi hétvégék és jótékonysági karácsonyi vásár 
2022. december 18. - Adventi hétvégék és jótékonysági karácsonyi vásár 
2022. december 31. szombat - Év végi hálaadó szentmise 
 
Nyári táborok 
Intézményünk 2022-ben is több nyári tábor megvalósítását tervezi (médiatábor, napközis tábor, 
kuckoló tábor, kézműves tábor). Emellett évek óta koordináljuk a nyári táborok szervezését, 
összegyűjtését, közös promotálását. Cél, hogy az egész nyári időszakot lefedjék a táborozási 
lehetőségek, kellemes kikapcsolódást és jó szórakozást nyújtva a gyerekeknek. 
 
Kiállítások 
2022-ben is több kiállítás bemutatását tervezzük. A külsős kiállítókon túl célunk a helyi alkotók 
további felkutatása, megismertetése a község lakóival. 
 
Együttműködés 
Fontosnak tartjuk továbbra is az együttműködést. Kapcsolatot ápolunk a helyi civil 
szervezetekkel, az iskolával, az óvodával, a szociális intézménnyel, hogy a babakortól a nyugdíjas 
korig biztosíthassuk az információval való ellátást és a szórakoztatást. 
 
Közösségi szolgálat 
2012/2013-as iskolai tanévben vezették be a középiskolai diákoknak, hogy az érettségi 
megszerzéséhez 50 óra közösségi szolgálatot kell teljesíteniük. Intézményünkben 2013-tól 
lehetőséget biztosítottunk arra, hogy a bordányi diákok nálunk töltsék le a szükséges időt. Ez 
idáig számos középiskolával és gimnáziummal kötöttünk megbízási szerződést, így 2022-ben is 
lehetőségük van a diákoknak az 50 órás közösségi szolgálat teljesítésére. A diákok a 
következőkben tudnak segítségünkre lenni: könyvtári rend megtartása, visszahozott könyvek 
visszasorolása a polcokra, szakrend megtartása, könyvtári szakjelzet javítása, könyvtári 
foglalkozáson a könyvtáros segítése, rendezvényekre való készülésben segítés, ill. a rendezvények 
lebonyolításában való segítés, nyári táboroztatás. Folyamatosan várjuk a diákok jelentkezését. 
 
Szolgáltatások 

- Terembérlet 
- Eszközbérlet 
- Bordány naptár értékesítése 
- Hirdetés megjelentetése 
- Fénymásolás, nyomtatás 
- Irodai adminisztrációs szolgáltatás 

- Rendezvényszervezés 
- Laminálás 
- Archiválás 
- Névjegykártya készítés 
- Műanyag spirálozás 
- Fénykép nyomtatás fotópapírra 
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Reklámtevékenység 
2022-ben még nagyobb hangsúlyt helyezünk intézményünk munkájának minél szélesebb körű 
megismertetésére a nagyközség polgárai körében. Felhívjuk a figyelmet szolgáltatásainkra, 
rendezvényeinkre, kiadványainkra. A helyi újság (a Bordányi Napló és heti hírmelléklete a 
Bordányi Hírek) a település intézményeinek megjelenési fóruma, a település lakossága itt 
értesülhet az intézmények munkájáról, programjairól, felhívásokat tehetnek közzé. A lapok 
szerkesztése feladataink között szerepel, felelős kiadó az intézményvezető. A helyi médiát erősíti 
még a Bordány – a Homokhátság szíve közösségi oldal, valamint a Hírek Bordányból youtube 
csatorna, amely rendszeresen tudósít a településen, az intézményben lévő rendezvényekről, 
megmozdulásokról. 
Az intézmény az online világban is jelen van. A település honlapján, melyen a közhasznú 
információkon túl rendszeresen kerülnek fel a programjaink. Jelen vagyunk a közösségi médiában 
is. Egyik kiemelt reklám felületnek tekintjük a Facebook-ot, ahol a nagyszámú felhasználó miatt 
sok érdeklődőhöz juthatnak el az intézmény szolgáltatásai, rendezvényei. De Instagram fiókkal is 
rendelkezünk. 
Rendezvényeinkhez 20-25 db plakátot nyomtatunk, melyet az intézményben és utcán vagy a 
buszmegállókban található hirdetőtáblákra függesztünk ki, partner intézményeinknél helyezünk el, 
valamint a boltokban és a forgalmasabb helyeken. 
 
Műszaki feladatok 
Az intézmény épületének és berendezési tárgyai állagának megóvása érdekében a karbantartási 
munkákat rendszeresen elvégezzük, de a régi, illetve elhasználódott bútorzat cseréje is 
folyamatosan szükséges. A technikai eszközök karbantartási munkáinak elvégzése elsődleges 
feladat, mivel a szolgáltatások biztosításának alapfeltétele a műszaki eszközök 
működőképességének fenntartása. Szükséges lenne a színházterem parkettájának felújítása, a fény- 
és hangtechnika korszerűsítése. 
Elsődleges célkitűzésünk, hogy Bordány 2022. évi rendezvénynaptárában feltüntetett 
programokat, illetve a partnerszervezetek által kezdeményezett rendezvényeket legjobb szakmai 
tudásunk szerint valósítsuk meg. 
 
Melléklet: 

- 2022. évi szolgáltatási terv a 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet szerint 



Tárgyév 2022

Település neve Bordány

A közművelődési alapszolgáltatás 
ellátásának módja

Többfunkciós közművelődési intézményt működtet

Közművelődési intézmény neve
Integrált Közösségi Szolgáltató Tér és Községi 
Könyvtár

Közművelődési intézmény székhely címe 6795 Bordány, Park tér 1.

Ellátott alapszolgáltatások 

a) művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, 
működésük támogatása, fejlődésük segítése, a 
közművelődési tevékenységek és a művelődő 
közösségek számára helyszín biztosítása,
b) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése,
c) az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek 
biztosítása,
d) a hagyományos közösségi kulturális értékek 
átörökítése feltételeinek biztosítása,
e) az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység 
feltételeinek biztosítása,
f) a tehetséggondozás- és -fejlesztés feltételeinek 
biztosítása, valamint
g) a kulturális alapú gazdaságfejlesztés.

Felelős vezető neve Börcsök Roland

Szakmai vezető neve Börcsök Roland

Kitöltő neve és beosztása Börcsök Roland intézményvezető

Kitöltő telefonszáma +3662588516

Kitöltő e-mail címe faluhaz@bordany.hu

Szolgáltatási terv előlap 



Közművelődési alapszolgáltatások 
Kultv. 76. § (3)

A közösségi 
tevékenység 
megnevezése

A közösségi 
tevékenység 

célja

A közösségi tevékenység 
rendszeressége vagy 
tervezett időpontja, 

időtartama

A közösségi 
tevékenységben 

részt vevők 
tervezett száma 

(fő)

A közösségi 
tevékenység 
helyszíne/ 
helyszínei

A közösségi 
tevékenységben a helyi 

lakosság részvételi 
módja

Mozgáskorlátozottak 
Csongrád Megyei 
Egyesülete Bordányi 
Csoportja

Csoportgyűlések, 
fogadóórák 
biztosítása

Havonta két alakalommal 20 Házasságkötő terem Civil szervezet

Nefelejcs Nyugdíjas 
Klub

Idős emberek 
összefogása, 
számukra 
közösségi 
programok, 
rendezények 
szervezése

Hetente egy alkalommal 30 Házasságkötő terem Önkéntes

Gyermek- és Ijfúsági 
Önkormányzat

Gyermek- és 
ifjúsági 
korosztály 
képviselete, 
közösségi tér 
működtetése, 
programok 
szervezése

Hetente 5 alkalommal 25
Bordányi Ifjúsági 
Információs Pont

Önkéntes

Kulturális és Szabadidős 
Egyesület

Ifjúsági és civil 
közösségi tér 
működtetése

Hetente 5 alkalommal 25
Bordányi Ifjúsági 
Információs Pont

Önkéntes

Bordányi Polgárőr 
Csoport

Szakmai 
tapasztalatcsere, 
közösségépítés

Évente egy alkalommal 40 Színházterem Civil szervezet

Bordányi Asztalitenisz 
Sport Egyesület

Asztalitenisz a 
sportág 
népszerűsítése, 
versenyzési 
lehetőség 
biztosítása, 
utánpótlás 
nevelés, edzési 
lehetőség 
biztosítása, 
tehetségkutatás 
és gondozás

Alkalomszerűen 15 Színházterem Civil szervezet

Digitális 
komptenciafejlesztő 
képzések

Digitális 
írástudás 
fejlesztése

Alkalomszerűen 10
Bordányi Ifjúsági 
Információs Pont, 

emeleti oktatóterem
Önkéntes

Gazdaelőadások

A helyi 
gazdálkodók 
számára hasznos 
előadások 
szervezése az 
őszi-téli 
időszkaban

Alkalomszerűen 40 Színházterem Önkéntes

Megemlékezés nemzeti 
ünnepeinkről

Közösségépítés Évente több alkalommal 100 Színházterem Önkéntes

Bordányi Értéktár 
Bizottság működtetése.

Helyi értékek 
feltárása, 
megőrzése, 
továbbörökítése

Alkalomszerűen 5 Házasságkötő terem Önkéntes

Bordányi Színázi Esték
Kultúra 
átörökítése, 
közösségépítés

Évente több alkalommal 200 Színházterem Önkéntes

Rendezvények 
megvalósítása a 
rendezvényterv szerint

Kultúra 
átörökítése, 
közösségépítés

Évente több alkalommal 1 000
Színházterem, 

házásságkötő terem, 
külső helyszínek

Önkéntes

Nyári gyermektáborok 
megvalósítása

Kultúra 
átörökítése, 
közösségépítés

Nyári szünet idején 20-50
Színházterem, 

házásságkötő terem, 
külső helyszínek

Önkéntes

Bordányi Amatőr 
Színjátszó Kör

Önfejlesztés, 
települési 
ünnepeken való 
részvétel, 
színdarab 
bemutatása

Hetente egy alkalommal 10 Színházterem Önkéntes

Borostyán Dalkör

Népzenei 
ismeretek és 
előadói készség 
fejlesztése, a 
kultúra 
átörökítése, 
közösségépítés

Hetente egy alkalommal 25 Házasságkötő terem Önkéntes
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Szolgáltatási terv 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet 3. § (2)

Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, 
működésük támogatása, fejlődésük segítése, a 
közművelődési tevékenységek és a művelődő 

közösségek számára helyszín biztosítása

A közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek 
biztosítása

A hagyományos közösségi kulturális értékek 
átörökítése feltételeinek biztosítása

Az amatőr alkotó- és előadó-művészeti 
tevékenység feltételeinek biztosítása



Bordányi Kreatív Média 
Klub

Fotózás, 
videózás, 
cikkírás 
elsajátítása, 
önfejlesztés

Alkalomszerűen 10 Média iroda Önkéntes

A tehetséggondozás és -fejlesztés feltételeinek 
biztosítása

Baba-mama klub

Mindennapi 
praktiták, 
fejlesztés, 
táplálkozás, 
egészségmegőr-
zés, közös 
beszélgetős 
alkalmak

Hetente egy alkalommal 10
Baba-mama klub 

helyiség
Önkéntes

Legjava Helyi Ízek 
Fesztiválja, Legjava 
Főzőklub

Egészségmegőrz
és, egészséges
táplálkozási
kultúra
terjesztése, helyi 
termékek 
megismertetése

Alkalomszerűen 20, 500
Park, Bordányi 

Ifjúsági Információs 
Pont

Önkéntes

Nagy Kálmánné-féle 
Hermina tanya

Tanyamúzeum, 
helytörténeti 
gyűjtmény 
működtetése, 
programok 
szervezése.

Alkalomszerűen 50
Bordány, Mező dűlő 

64.
Önkéntes

Zumba, Bokwa csoport

Egészségmegőrz-
és, 
mozgáskultúra 
fejlesztése, 
közösségépítés

Hetente két alkalommal 15 Színházterem Önkéntes

Fitness-aerobik csoport

Egészségmegőrz-
és, 
mozgáskultúra 
fejlesztése, 
közösségépítés

Hetente egy alkalommal 25 Színházterem Önkéntes

Egyéb,  
nem 

kötelezően 
ellátandó 
közmű-
velődési 
feladat

Közművelődési
alapszolgáltatásokba nem
sorolható mozgáskultúrát
fejlesztő, egészségmegőrző

foglalkozások

Kulturális alapú gazdaságfejlesztés



Jóváhagyási záradék

Bordány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér és
Községi Könyvtár közművelődési intézmény szolgáltatási tervét a 2022. évi munkaterv részeként a
....../2022 (II.14.) számú  határoztatával jóváhagyta.

Kihirdetési záradék

A szolgálatási tervet a közművelődési közösség színtér/közművelődésintézmény székehelyén és
telephelyén az előcsarnokban/aulában jól látható helyen legkésőbb a jóváhagyást követő 15 napon
belül ki kell helyezni.



A bordányi Községi Könyvtár 2021. évi beszámolója 
 

1. Rövid összefoglaló (max. 1500 karakter) 
Az előző évhez hasonlóan, az idei évet is még a pandémia alakította. Az év első felében 
könyvtárunk 4 hónapig zárva tartott, májusban nyithattuk ki kapuinkat az olvasók 
számára. Ebben az időszakban telefonon, és az elektronikus csatornáinkon keresztül 
nyújtottuk szolgáltatásainkat: még 2020-ban elindított Könyvet a házhoz 
szolgáltatásunkat folytattuk a járványhelyzet előírásainak megfelelően, a mozgásukban 
korlátozott, illetve idősebb olvasóink számára továbbra is házhoz vittük a könyveket. 
Az előző évben a Faluház és Könyvtár előterében kialakított könyvpontot a zárvatartás 
alatt is használhatták olvasóink. 
Örvendetes tény, hogy még ebben a járványhelyzettel terhelt időszakban is a könyvtárat 
aktívan használók száma alapvetően nem változott. Míg 2020-ban 1428 dokumentumot 
kölcsönöztek, addig ez a szám a 2021-es évben majdnem 20%-al megnőtt 1734-re. A 
személyes könyvtárhasználat csökkent az előző évihez képest: 4169-ről 3849-re, ami a 
hosszabb zárvatartásnak tudható be. Kiemelt célunk továbbra is az olvasóink 
megtartása, a beiratkozási kedv növelése, állományunk rendszeres megújítása, bővítése. 
A betervezett programjaink egy része meghiúsult, vagy áttolódott az év második felére, 
ennek ellenére a 2020-as évi 26 rendezvény számot az idei év csak eggyel múlta alul, 
25 rendezvényt tartottunk. 
 

2. Stratégiai célok végrehajtása (max. 1000 karakter) 
a. a pályázati tevékenység támogatta-e a stratégiai célok teljesülését: 

Az író-olvasó találkozók egy része a járványhelyzet miatt ebben az évben valósult meg 
az EFOP-3.7.3-16-2017-0036 azonosítószámú, „Új tanulási tartalmak és szolgáltatások 
Bordányban az egész életen át tartó tanulás jegyében” pályázat keretében. 
 

3. Szervezet (max. 1000 karakter) 
A közművelődés intézményi feltételeit az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér és 
Községi Könyvtár biztosítja, mely a változó igényekhez alkalmazkodva a közösségi ház 
funkció mellett klasszikus közművelődési és könyvtári feladatokat lát el. Helyet biztosít 
továbbá a községben működő egyesületek, civil szervezetek számára, illetve nagyobb 
kulturális rendezvényeknek, a művészeti csoportok foglalkozásainak, táncos és műsoros 
előadásoknak, rendezvényeknek és kiállításoknak. 
 

4. Infrastruktúra (max. 1000 karakter) 
A 2021-es évben infrastrukturális változás nem volt intézményünkben. Decemberben a 
könyvtár gyermek olvasó részlegében padlószőnyeg cserére került sor, valamint 
kisbútorok, dekorációs kellékek beszerzése történt. 
 

5. Gyűjteményi információk (max. 2000 karakter) 
2021. december 31-én a könyvtár teljes állománya15622 dokumentum volt. Ebből 
15303 könyv, 253 hangdokumentum, 28 képdokumentum analóg hordozón és 38 egyéb 
dokumentum. 
A könyvállományunk 468 könyvvel gyarapodott, ebből témájukat tekintve: 88 db a 
szakdokumentum, 196 db szépirodalom és 184 db gyermek- és ifjúsági könyvek. 
A folyóirat előfizetésünk változatlan maradt az előző évihez képest, 19 folyóiratra 
fizettünk elő. 
Az állománybővítést az olvasói igényekhez próbáljuk igazítani, ezért a beszámolási 
évben olvasói kívánságfalat indítottunk. Az őszi és téli beszerzéseinkben már 



figyelembe vettük ezeket az igényeket, ezáltal sikerült is a kölcsönzési gyakoriságot 
kissé megnövelni, illetve a beiratkozási kedvet is. 
 

6. Szolgáltatások (változások, trendek) (max. 3000 karakter) 
Helyben elérhető szolgáltatásaink közé tartoznak az irodai szolgáltatások és az 
olvasótermi használat. 
A koronavírus járvány miatt a tavalyi évben előtérbe kerültek a távolról elérhető 
szolgáltatásaink is, mint például az OPAC használata, online hosszabbítás és a 
telefonos, e-mailes könyvrendelés. Ez a 2021-es évben is megmaradt. 
A könyvtár közösségi felületét rendszeresen frissítjük könyvajánlókkal, rendezvények 
képeivel, rajzpályázatokra beérkezett rajzokkal és rendezvényplakátokkal. 
A 2020-as évben elmaradt író-olvasó találkozókat ebben az évben tartottuk meg, 
összesen 6 alkalommal. Vendégeink voltak: Kiss Verus és csapata a Hegmesék c. 
előadással; Endrei Judit, B.E. Belle, Tóth Andrea nulla hulladék aktivista, Uzsalyné Dr. 
Pécsi Rita, és az Üllési Írói Klub is ellátogatott hozzánk. 
Az Országos Könyvtári Napokba idén már jelenléti formában tudtunk bekapcsolódni, 
melynek első rendezvénye szintén egy író-olvasó találkozó volt: Vígh Balázs a Todó 
kitálal c. interaktív, gyerekeknek szóló előadását hallgathatták meg a gyerekek. 
Tartottunk kézműves foglalkozást és könyves szombatot is, valamint hirdettünk 
kézműves pályázatot is ennek a rendezvénysorozatnak a keretében. 
Az őszi nevelési év kezdetével az óvodai és iskolai csoportoknak tartottunk könyvtári 
foglalkozásokat, olvasást fejlesztő és digitális kompetencia fejlesztő témakörökben. 
Hirdettünk fotó- és rajzpályázatokat, melyeket a közösségi oldalunkon is közzé tettünk. 

 
7. Minőségirányítás (max. 1000 karakter) 

A 2021-es évben használói elégedettségmérést nem végeztünk. 
  

8. Tudományos kutatás és kiadványok (max. 1000 karakter) 
Nem releváns. 
 

9. Partnerségi együttműködések (max. 1000 karakter) 
A Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtárral vagyunk kapcsolatban. Könyvtárak 
közötti együttműködési megállapodásunk nincs. Továbbá a helyi általános iskolával, 
óvodával és szociális intézménnyel működünk együtt. Az együttműködés jellege: 
könyvtári foglalkozások, előadások és rendezvények szervezése, megtartása. 
 

10. PR/marketing/kommunikáció eredményei (max. 1000 karakter) 
A könyvtár a 2021-es évben, az előző évekhez hasonlóan a helyi lapokban, a heti 
rendszerességgel megjelenő Bordányi Hírekben, és a havonta megjelenő Bordányi 
Napló hasábjain rendszeresen jelen volt. 
Az idei hosszabb zárvatartás miatt a könyvtár közösségi oldalán keresztül a 2021-es 
évben is igyekeztünk szinte mindennapi kapcsolatot tartani olvasóinkkal, 
látogatóinkkal. Rendszeresen frissítettük a felületet könyvajánlókkal, új könyvekkel és 
a pályázatokra beérkezett munkákkal. A programokat, online rendezvényeket, sajtó 
megjelenéseket is rendszeresen közzétettük az oldalon. 
 

11. Összefoglaló a megyei hatókörű városi könyvtár által (max 1500 karakter) 
a. a könyvtár tevékenységét segítő 2021-ben nyújtott szolgáltatásairól 

A Somogyi Károly Megyei és Városi Könyvtár ősszel megtartott QR-kódos egynapos 
tanfolyamán tudtam részt venni. Azonnal hasznosítható, gyakorlatorientált ismereteket 



kaptam, melyet a 4. osztályosok egyik könyvtári foglalkozásában már alkalmazni is 
tudtam. 

 
12. A koronavírus-járvány okozta változásokról (max 1500 karakter) 

A koronavírus-járvány alapvetően befolyásolta intézményünk működését. Az aktuális 
járványügyi előírásokhoz kellett alkalmazkodnunk és szolgáltatásaink egy részét az 
online térbe helyeztük át. 
Folytattuk a 2020-as évben bevezetett szolgáltatásunkat. 
- „Könyvet a házhoz”: a januártól áprilisig tartó zárva tartás alatt vittük házhoz a 

könyveket igény szerint. 
- könyvpont: ahol a könyvek érintésmentes átadás-átvételét biztosítottuk olvasóink 

számára. 
- könyvajánlók: a közösségi oldalunkon rendszeresen jelentettünk meg 

könyvajánlókat. 
- online-hosszabbítás 
 

Összesen: maximum 16.500 karakter 



Intézmény Mutatók Számadatok

Integrált Közösségi Szolgáltató Tér és Községi 

Könyvtár, Bordány I. Szolgáltatási feladatok

1. Heti nyitvatartási órák száma (a könyvtár székhelyén) 32,00

2. A tárgyévben a könyvtárat aktívan használók száma 163,00

2.1. tárgyévben a könyvtárhasználatok száma 3849,00

2.2. A tárgyévi regisztrált használók száma 170,00

2.3. A tárgyévi látogatók száma

3. A könyvtári honlap-látogatások száma (kattintás a honlapra) 1260,00

4. A könyvtár honlapja (teljes webhely) hány nyelven érhető el 1,00

5. A könyvtári honlap tartalomfrissítésének száma összesen

6. A könyvtár által az Országos Dokumentumellátási Rendszerben kölcsönzött dokumentumok száma 17,00

7. A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatások száma 0,00

7.1. A szolgáltatásokat igénybe vevő használók száma

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

9. A kölcsönzések száma dokumentumtípusonként

9.1. Könyv 1734,00

9.2. Időszaki kiadvány

9.3. AV-dokumentum 0,00

9.4. Elektronikus dokumentum (fizikai hordozón) 0,00

9.5. Elektronikus dokumentum (digitálisan) 0,00

10. Irodalomkutatások, témafigyelések száma

10. Fogyatékossággal élők könyvtárhasználatát segítő IKT eszközök száma 0,00
10.1. A fogyatékossággal élők számára akadálymentes szolgáltatások száma 0,00

11. A könyvtár által szervezett

11.1. olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzések száma 2,00

11.1.1. a képzéseken résztvevők száma 60,00

11.2. digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzések száma 2,00

11.2.1. a képzéseken résztvevők száma 65,00

11.3. akkreditált képzések, továbbképzések száma 0,00

11.3.1. a képzéseken résztvevők száma 0,00

11.4. könyvtárhasználati foglalkozások száma és azokon résztvevők száma 2,00

11.4.1. a résztvevők száma 43,00

11.5. hátrányos helyzetűeket, romákat célzó, a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára 

nevelő és multikulturális programok
0,00

11.5.1. a programok résztvevőinek száma 0,00

11.6. nemzetiségi közösségi indentitást erősítő programok száma 0,00

11.6.1. a programok résztvevőinek száma 0,00

11.7. fogyatékossággal élők könyvtárhasználatát segítő képzések, programok száma 0,00

11.7.1. a programok résztvevőinek száma 0,00

11.8. iskolai tehetséggondozást segítő, továbbá a gyermek- és ifjúsági korosztály számára szervezett fejlesztő programok, foglalkozások és 

az azokon résztvevők száma
4,00

11.8.1. a programok résztvevőinek száma 129,00

11.9. a nyugdíjas korosztály számára szervezett programok, képzések 2,00

11.9.1. a programok résztvevőinek száma 69,00

12. A könyvtár oktatást, képzést, könyvtári tevékenységeket támogató kiadványainak száma 0,00

13. Saját könyvtári hírlevél megjelenésének száma 0,00

14. A könyvtár megjelenésének száma a médiában 0,00

15. A használói elégedettség-mérések száma 0,00

15.1 A válaszadó használók aránya/alkalom (átlag) 0,00

16. A megyei hatókörű városi könyvtár koordinációjával minősítésre készülő települési könyvtárak száma 0,00

17. Az iskolai közösségi szolgálatot a könyvtárban teljesítők száma és a szolgálat fogadására a köznevelési intézményekkel kötött 

megállapodások száma
0,00

18. A könyvtárban foglalkoztatott önkéntesek száma 0,00

19. A könyvtárral írásos együttműködést kötő civil, határon túli, vállalkozói stb. partnerek száma/év 0,00

II. Gyűjteményfejlesztés

1. A könyvtári állomány éves gyarapodása dokumentumtípusonként

1.1. Könyv (db) 468,00

1.2. Bekötött, tékázott folyóirat (kötet) 0,00

1.3. Kartográfiai dokumentum (db) 0,00

1.4. Nyomtatott zenei dokumentum (db) 0,00

1.5. Hangdokumentum (db) 0,00

1.6. Képdokumentum (db) 0,00

1.7. Elektronikus (digitális) dokumentum (db) 0,00

1.8. E-könyv (db) 0,00

Egyéb dokumentum (db) 0,00

2. Gyűjteményből tárgyévben apasztott dokumentumok száma dokumentumtípusonként

Könyv (db) 0,00

Bekötött, tékázott folyóirat (kötet) 0,00

Kartográfiai dokumentum (db) 0,00

Nyomtatott zenei dokumentum (db) 0,00

Hangdokumentum (db) 0,00

Képdokumentum (db) 0,00

Elektronikus (digitális) dokumentum (db) 0,00

Digitalizált és szolgáltatott dokumentum (db) 0,00

E-könyv (db) 0,00

Egyéb dokumentum (db) 0,00

3. Kötelespéldányként kapott és nyilvántartásba vett dokumentumok száma 0,00

4. Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok száma 0,00

5. Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma 0,00

7. Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma 0,00

8. Az állományellenőrzés keretében ellenőrzött dokumentumok száma 0,00

8.1. Százalékos aránya a teljes állományhoz képest 0,00

III. Gyűjteményfeltárás

1. Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok száma 468,00

2. Magyarországi Közös Katalógusba (MOKKA) betöltött tételek száma 0,00

3. Beérkező új dokumentumok olvasók számára történő hozzáférhetővé válásának időtartama napokban kifejezve 10,00

4. A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az elektronikus katalógusban feltárt dokumentumok száma a gyűjtemény egészének %-

ában)
100,00

V. Rendezvény, kiállítás

1. A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi, megyei és országos szintű közösségi programok, rendezvények száma összesen
25,00

1.1. a résztvevők száma (ebből online) 4683 (3852)

2. Tárgyévben szervezett konferenciák száma 0,00

2.1. a résztvevők száma 0,00

3. A könyvtárban szervezett időszaki kiállítások száma 4,00

3.1. a látogatók száma 3917,00

4. Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvények száma 3,00

4.1. a résztvevők száma 63,00

5. Egyéb rendezvényeken résztvevők száma 703,00

VI. Állományvédelem

1. Tárgyévben fertőtlenítés, kötés, javítás, restaurálás, savtalanítás vagy egyéb aktív állományvédelmi intézkedésben részesült 

dokumentumok száma
60,00

2. Muzeális dokumentumok száma 0,00

3. Restaurált muzeális dokumentumok száma 0,00

4. Az állományvédelmi célból digitalizált és a konvertált dokumentumok száma 0,00

5. Biztonsági jellel ellátott dokumentumok száma 0,00



Intézmény Rendezvény neve Helyszín Beszámoló szerinti típus Létszám

Integrált Közösségi Szolgáltató Tér és Községi 

Könyvtár, Bordány

Farsangi álarc kiállítás online kiállítás 733

Tavaszváró fotópályázat - kiállítás online kiállítás 1522

3. oszt. Könyvtárlátogatása könyvtár olvasási 30

Nyári Napközis és Faluvédő tábor - lovagkori kvízjáték könyvtár digitális 45

Író-olvasó találkozó - Kiss Verus könyvtár egyéb 15

Író-olvasó találkozó - Endrei Judit könyvtár nyugdíjas korosztály 35

Író-olvasó találkozó - Tóth Andrea könyvtár egyéb 16

Író-olvasó találkozó - Üllési Írói Klub könyvtár nyugdíjas korosztály 34

Író-olvasó találkozó - B.E. Belle könyvtár egyéb 21

4.oszt. könyvtárlátogatása könyvtár könyvtárhasználati 23

Író-olvasó találkozó - Pécsi Rita könyvtár egyéb 85

Óvodai csoport könyvtárlátogatása - Katica könyvtár könyvtárhasználati 20

OKN - Író-olvasó találkozó Vig Balázzsal - Todó kitálal a suliról könyvtár fejlesztő 58

OKN - Kovács - Berta Renáta pszichológus előadása könyvtár családi 19

OKN - ingyenes beiratkozás/ingyen elvihető könyvek könyvtár egyéb 163

OKN - kézműves gyermekfoglalkozás -falevél állatok készítése könyvtár családi 16

OKN - Őszi Alkotó Pályázat - Falevél Állatok kiállítása könyvtár kiállítás 65

OKN - Könyves szombat könyvtár családi 28

Óvodai csoport könyvtárlátogatása - Méhecske könyvtár fejlesztő 19

Óvodai csoport könyvtárlátogatása - Mókus könyvtár fejlesztő 21

Óvodai csoport könyvtárlátogatása - Vuk könyvtár fejlesztő 31

2.oszt. Könyvtárlátogatása könyvtár olvasási 30

QR kód játék a Könyvtárban - 4. oszt. könyvtár digitális 20

A Mikulás éjszakája c. rajzpályázat gyerekeknek könyvtár egyéb 37

Mikulás rajzpályázat kiállítása online kiállítás 1597

4683

ebből online 3852



Intézmény Sajtómegjelenés, publikáció címe Online elérhetősége (ha van)

Integrált Közösségi Szolgáltató Tér és Községi 

Könyvtár, Bordány

Bordányi Napló és Bordányi Hírek települési kiadványokban való megjelenés.

http://bordany.com/index.php/helyi-

media/bordanyi-naplo-hirek



Pénzügyi adatok (ezer Ft-ra kerekítve) 2021. évi tény

Az intézmény finanszírozási bevételei 5252

Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz 5252

– ebből fenntartói támogatás 5252

– ebből felhasznált maradvány

– ebből központi költségvetési  támogatás

– ebből pályázati támogatás

– a pályázati támogatásból EU-támogatás

Az intézmény működési bevételei

Szolgáltatásokhoz köthető bevétel

Egyéb bevétel

Az intézmény kiadásai kiemelt előirányzatonként 5252

Személyi juttatás 3332

Munkaadókat terhelő összes járulék 549

Dologi kiadás    288

Egyéb kiadás 1083



Munkaügyi adatok 2021. január 1-i állapot szerint 2022. január 1-i állapot szerint

Összlétszám 1 1

Ebből vezető vagy magasabb vezető 

Távollévők

Könyvtári szakmai munkakörben foglalkoztatottak

Könyvtáros szakképesítéssel 1

Középfokú szakképesítéssel

Egyéb felsőfokú végzettséggel 1

Egyéb munkakörben foglalkozatottak

Egyéb alkalmazott felsőfokú végzettséggel

Egyéb alkalmazott középfokú végzettséggel

*Az adatok egész főben megadva, az esetleges részmunkaidő figyelmen kívül hagyásával értendőek



A bordányi Községi Könyvtár 2022. évi munkaterve 
 

1. Rövid összefoglaló (legfeljebb 1500 karakter) 
A 2022-es munkatervhez optimistábban állunk hozzá, de a várt, felhőtlen, világjárvány 
nélküli új időszakot még nem lehet látni. Szerencsére rugalmasan tudtunk 
alkalmazkodni a tavalyi évben is, a jogszabályoknak megfelelve és szolgáltatásainkat 
az online térbe helyeztük át. Már vannak bejáratott pótmegoldásaink, bár a személyes 
kapcsolattartást semmi sem pótolhatja. Könyvtárunk számára nagyon fontos az 
olvasóközönség megtartása, gyarapítása, illetve a beiratkozási kedv növelése. Ehhez 
elengedhetetlen az olvasói észrevételek, javaslatok kiértékelése és a könyvkívánságok 
figyelembevétele. A tavalyi évben meghirdetett olvasói kívánságfalat idén is tervezzük 
meghirdetni. További terveink között szerepelnek az író-olvasó találkozók szervezése, 
könyvtári programok, könyvtárfoglalkozások megtartása, valamint felnőtt és gyermek 
könyves kihívás hirdetése. 
 

2. Stratégiai célok végrehajtása (legfeljebb 1000 karakter) 
Pályázati forrásaink függvényében író-olvasó találkozók szervezése, könyvtári 
programokhoz tartozó rendezvények tartása, gyermek-és ifjúsági fejlesztő 
foglalkozások szervezése, a felnőtt, illetve a nyugdíjas korosztály számára 
ismeretterjesztő előadások szervezése. 
 

3. Szervezet (legfeljebb 1000 karakter) 
A közművelődés intézményi feltételeit az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér és 
Községi Könyvtár biztosítja, mely a változó igényekhez alkalmazkodva a közösségi 
ház funkció mellett klasszikus közművelődési és könyvtári feladatokat lát el. Helyet 
biztosít továbbá a községben működő egyesületek, civil szervezetek számára, illetve 
nagyobb kulturális rendezvényeknek, a művészeti csoportok foglalkozásainak, táncos 
és műsoros előadásoknak, rendezvényeknek és kiállításoknak. 

 
4. Infrastruktúra (legfeljebb 1000 karakter) 

A 2022-es évben nagyobb átalakítást, infrastrukturális fejlesztést nem terveztünk. 
a. fizikai terek állapotának változása: Nincs tervezve. 
b. infokommunikációs (IKT) eszközpark állapotának változása: Nincs tervezve. 
c. egyéb infrastruktúra: Nincs tervezve. 

 
5. Gyűjteményi információk (legfeljebb 2000 karakter)  

Az emelkedő normatíva miatt reményeink szerint tovább tudjuk növelni könyves 
állományunkat. A 2022-es évben leltárat nem tervezünk tartani. Negyedévente 
tervezzük az állomány apasztását, valamint dokumentumaink aktív állományi 
védelmét. Tovább tervezzük a gyermek és ifjúsági részleg megújítását, a 
dokumentumok tematizálásával, a polcos elrendezés megváltoztatásával. 
 

6. Szolgáltatások (változások, trendek) (legfeljebb 3000 karakter) 
a. célcsoportok számára (gyermekek, hátrányos helyzetűek, nemzetiségek, zenét 

kedvelők stb.) kialakított szolgáltatások eredményei 



Rendszeresen tartjuk a kapcsolatot a helyi óvodával és iskolával, szeretnénk a 
foglalkozását számát növelni. A tavalyi évben a könyvtáros képzésen 
tanultakat sikeresen alkalmaztuk, tudásunkat szeretnénk tovább bővíteni, 
ezáltal foglalkozásaink palettáját színesíteni. 

b. helyben elérhető szolgáltatások 
Irodai szolgáltatások, folyóirat olvasó, helyben olvasás, NAVA-pont 
szolgáltatásai. 

c. távolról elérhető szolgáltatások 
OPAC katalógus, online hosszabbítás, telefonos és/vagy e-mailes 
könyvrendelés, előjegyzés. 

d. közösségi szolgáltatások: rendezvények, klubok, képzések, kiállítások. 
Az Országos Könyvtári Napok rendezvényeibe rendszeresen bekapcsolódunk, 
az általunk meghirdetett pályázatok pályamunkáit rendszeresen kiállítjuk. 

e. online felületek (honlap, közösségi média) 
A könyvtárnak van saját honlapja, és közösségi oldalai is, melyeken 
rendszeresen hírt adunk rendezvényeinkről, akcióinkról. A rajz- és 
fotópályázatokra beérkezett pályaműveket ezeken a felületeken is 
közzétesszük, valamint az új könyvekről is itt értesülhetnek olvasóink. 
 

7. Minőségirányítás (legfeljebb 1000 karakter) 
a. használói elégedettségmérés 

Tervezzük olvasói, látogatói kérdőív elkészítését online és/vagy nyomtatott 
formában. 
 

8. Tudományos kutatás és kiadványok (legfeljebb 1000 karakter) 
Nem releváns. 
 

9. Partnerségi együttműködések (legfeljebb 1000 karakter) 
a. kiemelt téma: könyvtári, közgyűjteményi, közművelődési, közoktatási 

együttműködés és az önkéntesség 
A Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtárral tartjuk a kapcsolatot 
szakmai kérdésekben. A helyi intézményekkel rendezvények, foglalkozások 
tartásában működünk együtt. Szeretnénk az óvodai és iskolai foglalkozások 
számát növelni. 

 
10. PR/marketing/kommunikáció eredményei (legfeljebb 1000 karakter) 

a. a könyvtár megjelenése médiumokban 
A könyvtár a 2022-es évben, az előző évekhez hasonlóan a helyi lapokban, a heti 
rendszerességgel megjelenő Bordányi Hírekben, és a havonta megjelenő Bordányi 
Napló hasábjain rendszeresen jelen lesz. 
Célunk a Délmagyarország megyei napilapban történő megjelenésünket növelni. 

b. lépések az intézményről alkotott kép pozitív formálásához (pl. arculat, 
kommunikáció) 

A könyvtár közösségi oldalán keresztül a 2022-es évben is igyekszünk a folyamatos 
kapcsolattartásra, információ közvetítésére. Rendszeresen frissítjük a felületet 
könyvajánlókkal, új könyvekkel és a pályázatokra beérkezett munkákkal. A 



programokat, online rendezvényeket, sajtó megjelenéseket is rendszeresen 
közzétesszük az oldalon. 

 

11. Összefoglaló a megyei hatókörű városi könyvtár által (legfeljebb 1500 karakter) 
a. a könyvtár tevékenységét segítő 2022-ben elvárt szolgáltatásairól 

A tavalyi évben könyvtárosunk egy QR-kód képzésen vett részt, mely a 
könyvtárhasználati és digitális kompetenciafejlesztő foglalkozásokhoz nyújtott 
nagy segítséget. 
Szívesen vennénk részt a könyvtári munkát segítő, megújító képzéseken, vagy 
akár ötletbörze típusú találkozókon. 
Szeretnénk igénybe venni a megyei könyvtár által nyújtott olvasási és fejlesztő 
kihelyezett foglalkozásait: 3D nyomtató, Robotika, Mese Lego, tablet 
kölcsönzés. 
 

12. A koronavírus-járvány okozta változásokról (legfeljebb 1500 karakter)  
A pandémia egyelőre meghatározhatatlan ideig maradni fog. A kapcsolattartásra, a 
könyvtár online térbe történő áthelyezésére bejáratott gyakorlatot alakítottunk ki. 
Amennyiben a járványhelyzet ezt újra indokolttá tenné, az alábbi szolgáltatásainkat 
életre keltjük: 
- könyvek házhozszállítása: az előre megrendelt könyvcsomagokat kivisszük az 

olvasóknak heti két alkalommal. 
- online hosszabbítás. 
- könyvajánlók: a kölcsönzést segítendő heti könyvajánlókat töltünk fel a könyvtár 

közösségi oldalára. 
 

Összesen legfeljebb 16.500 karakter 

 

Az egyes fejezetek összefoglalásaképpen lehetőség van az azokhoz kapcsolódó, legfeljebb 
egy oldal terjedelmű releváns infografika beszámolóba / munkatervbe illesztésére. (max. 
12 infografika) 



Intézmény Mutatók Számadatok

Integrált Közösségi Szolgáltató Tér és Községi 

Könyvtár, Bordány I. Szolgáltatási feladatok

1. Heti nyitvatartási órák száma (a könyvtár székhelyén) 32,00

2. A tárgyévben a könyvtárat aktívan használók száma 200,00

2.1. tárgyévben a könyvtárhasználatok száma 4600,00

2.2. A tárgyévi regisztrált használók száma 200,00

2.3. A tárgyévi látogatók száma

3. A könyvtári honlap-látogatások száma (kattintás a honlapra) 1400,00

4. A könyvtár honlapja (teljes webhely) hány nyelven érhető el 1,00

5. A könyvtári honlap tartalomfrissítésének száma összesen

6. A könyvtár által az Országos Dokumentumellátási Rendszerben kölcsönzött dokumentumok száma 30,00

7. A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatások száma 0,00

7.1. A szolgáltatásokat igénybe vevő használók száma

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

9. A kölcsönzések száma dokumentumtípusonként

9.1. Könyv 2000,00

9.2. Időszaki kiadvány

9.3. AV-dokumentum 0,00

9.4. Elektronikus dokumentum (fizikai hordozón) 0,00

9.5. Elektronikus dokumentum (digitálisan) 0,00

10. Irodalomkutatások, témafigyelések száma

10. Fogyatékossággal élők könyvtárhasználatát segítő IKT eszközök száma 0,00
10.1. A fogyatékossággal élők számára akadálymentes szolgáltatások száma 0,00

11. A könyvtár által szervezett

11.1. olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzések száma 4,00

11.1.1. a képzéseken résztvevők száma 90,00

11.2. digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzések száma 5,00

11.2.1. a képzéseken résztvevők száma 150,00

11.3. akkreditált képzések, továbbképzések száma 0,00

11.3.1. a képzéseken résztvevők száma 0,00

11.4. könyvtárhasználati foglalkozások száma és azokon résztvevők száma 4,00

11.4.1. a résztvevők száma 90,00

11.5. hátrányos helyzetűeket, romákat célzó, a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára 

nevelő és multikulturális programok
0,00

11.5.1. a programok résztvevőinek száma 0,00

11.6. nemzetiségi közösségi indentitást erősítő programok száma 0,00

11.6.1. a programok résztvevőinek száma 0,00

11.7. fogyatékossággal élők könyvtárhasználatát segítő képzések, programok száma 0,00

11.7.1. a programok résztvevőinek száma 0,00

11.8. iskolai tehetséggondozást segítő, továbbá a gyermek- és ifjúsági korosztály számára szervezett fejlesztő programok, foglalkozások és 

az azokon résztvevők száma
4,00

11.8.1. a programok résztvevőinek száma 170,00

11.9. a nyugdíjas korosztály számára szervezett programok, képzések 4,00

11.9.1. a programok résztvevőinek száma 100,00

12. A könyvtár oktatást, képzést, könyvtári tevékenységeket támogató kiadványainak száma 0,00

13. Saját könyvtári hírlevél megjelenésének száma 0,00

14. A könyvtár megjelenésének száma a médiában 35,00

15. A használói elégedettség-mérések száma 0,00

15.1 A válaszadó használók aránya/alkalom (átlag) 0,00

16. A megyei hatókörű városi könyvtár koordinációjával minősítésre készülő települési könyvtárak száma 0,00

17. Az iskolai közösségi szolgálatot a könyvtárban teljesítők száma és a szolgálat fogadására a köznevelési intézményekkel kötött 

megállapodások száma
0,00

18. A könyvtárban foglalkoztatott önkéntesek száma 0,00

19. A könyvtárral írásos együttműködést kötő civil, határon túli, vállalkozói stb. partnerek száma/év 0,00

II. Gyűjteményfejlesztés

1. A könyvtári állomány éves gyarapodása dokumentumtípusonként

1.1. Könyv (db) 400,00

1.2. Bekötött, tékázott folyóirat (kötet) 0,00

1.3. Kartográfiai dokumentum (db) 0,00

1.4. Nyomtatott zenei dokumentum (db) 0,00

1.5. Hangdokumentum (db) 0,00

1.6. Képdokumentum (db) 0,00

1.7. Elektronikus (digitális) dokumentum (db) 0,00

1.8. E-könyv (db) 0,00

Egyéb dokumentum (db) 0,00

2. Gyűjteményből tárgyévben apasztott dokumentumok száma dokumentumtípusonként

Könyv (db) 1800,00

Bekötött, tékázott folyóirat (kötet) 0,00

Kartográfiai dokumentum (db) 0,00

Nyomtatott zenei dokumentum (db) 0,00

Hangdokumentum (db) 0,00

Képdokumentum (db) 0,00

Elektronikus (digitális) dokumentum (db) 0,00

Digitalizált és szolgáltatott dokumentum (db) 0,00

E-könyv (db) 0,00

Egyéb dokumentum (db) 0,00

3. Kötelespéldányként kapott és nyilvántartásba vett dokumentumok száma 0,00

4. Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok száma 0,00

5. Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma 0,00

7. Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma 0,00

8. Az állományellenőrzés keretében ellenőrzött dokumentumok száma 0,00

8.1. Százalékos aránya a teljes állományhoz képest 11,50

III. Gyűjteményfeltárás

1. Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok száma 400,00

2. Magyarországi Közös Katalógusba (MOKKA) betöltött tételek száma 0,00

3. Beérkező új dokumentumok olvasók számára történő hozzáférhetővé válásának időtartama napokban kifejezve 10,00

4. A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az elektronikus katalógusban feltárt dokumentumok száma a gyűjtemény egészének %-

ában)
100,00

V. Rendezvény, kiállítás

1. A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi, megyei és országos szintű közösségi programok, rendezvények száma összesen
40,00

1.1. a résztvevők száma 1300,00

2. Tárgyévben szervezett konferenciák száma 0,00

2.1. a résztvevők száma 0,00

3. A könyvtárban szervezett időszaki kiállítások száma 2,00

3.1. a látogatók száma 200,00

4. Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvények száma 3,00

4.1. a résztvevők száma 100,00

5. Egyéb rendezvényeken résztvevők száma 1000,00

VI. Állományvédelem

1. Tárgyévben fertőtlenítés, kötés, javítás, restaurálás, savtalanítás vagy egyéb aktív állományvédelmi intézkedésben részesült 

dokumentumok száma
70,00

2. Muzeális dokumentumok száma 0,00

3. Restaurált muzeális dokumentumok száma 0,00

4. Az állományvédelmi célból digitalizált és a konvertált dokumentumok száma 0,00

5. Biztonsági jellel ellátott dokumentumok száma 0,00



Intézmény Rendezvény neve Helyszín Beszámoló szerinti típus

Integrált Közösségi Szolgáltató Tér és Községi 

Könyvtár, Bordány

Író-olvasó találkozó ( 6 alkalom) könyvtár egyéb

Ünnepekhez, eseményekhez kapcsolódó könyvtári rendezvények (4 alkalom) könyvtár egyéb

Rajz- és művészeti pályázatok (4 alkalom) könyvtár egyéb

Országos Könyvtári Napok (4 alkalom) könyvtár egyéb

Kiállítások (2 alkalom) könyvtár kiállítás

Óvodások könyvtárlátogatása (4 alkalom) könyvtár könyvtárhasználati foglalkozás

Iskolai könyvtárhasználati óra (4 alkalom) könyvtár olvasási kompetenciafejlesztés

Iskolai és óvodai fejlesztő foglalkozások (4 alkalom) könyvtár fejlesztő foglalkozás

Kultúrházak éjjel-nappal - QR-kód játék könyvtár digitális kompetenciafejlesztés

Halloween a Könyvtárban - QR-kód játék könyvtár digitális kompetenciafejlesztés

Kamaszok a könyvtárban - digitális játékok (2 alkalom) könyvtár digitális kompetenciafejlesztés

Kézműves foglalkozások - (3 alkalom) könyvtár családok számára meghirdetett

Nyári tábor (1 alkalom) könyvtár digitális kompetenciafejlesztés



Intézmény Sajtómegjelenés, publikáció címe Online elérhetősége (ha van)

Integrált Közösségi Szolgáltató Tér és Községi 

Könyvtár, Bordány

Bordányi Napló és Bordányi Hírek települési kiadványokban való megjelenés.

http://bordany.com/index.php/helyi-

media/bordanyi-naplo-hirek/

Délmagyarország napilap



Pénzügyi adatok (ezer Ft-ra kerekítve) 2022. évi terv

Az intézmény finanszírozási bevételei 3822

Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz 3822

– ebből fenntartói támogatás 3822

– ebből felhasznált maradvány

– ebből központi költségvetési  támogatás

– ebből pályázati támogatás

– a pályázati támogatásból EU-támogatás

Az intézmény működési bevételei

Szolgáltatásokhoz köthető bevétel

Egyéb bevétel

Az intézmény kiadásai kiemelt előirányzatonként 3822

Személyi juttatás 2296

Munkaadókat terhelő összes járulék 308

Dologi kiadás    431

Egyéb kiadás 787



Munkaügyi adatok 2022. január 1-i állapot szerint 2023. január 1-i terv szerint

Összlétszám 1 1

Ebből vezető vagy magasabb vezető 

Távollévők

Könyvtári szakmai munkakörben foglalkoztatottak

Könyvtáros szakképesítéssel

Középfokú szakképesítéssel

Egyéb felsőfokú végzettséggel 1 1

Egyéb munkakörben foglalkozatottak

Egyéb alkalmazott felsőfokú végzettséggel

Egyéb alkalmazott középfokú végzettséggel

*Az adatok egész főben megadva, az esetleges részmunkaidő figyelmen kívül hagyásával értendőek


