
 
 

 
 

 
Beszámoló a Balassi Bálint Művelődési Ház és Könyvtár  

2022. évi tevékenységéről 
 

1. Rövid összefoglaló 

A könyvtár működését 2022-ben is a változásokhoz való alkalmazkodás jellemezte. Célunk 
egy olyan intézmény működtetése, mely igyekszik lekövetni a körülöttünk zajló 
változásokat. Jövőképét, stratégiáját, az aktuális trendekhez igazítja, úgy, hogy működésébe 
beépíti a helyi igényeket, szem előtt tartja a településünk sajátosságait. 

A 2022-es évben a látogatószám és a rendezvények száma az előző évihez képest 
emelkedett, az állomány nagyságát pedig tudatosan csökkentettük. 

Az év folyamán elvégeztük a felhasználói elégedettségmérést. A 63 válaszadóból 42-en 
online, 21-en pedig papíralapon töltötték ki a kérdőívet. Az újító jellegű javaslatokat 
átgondoljuk és a lehetőségeinkhez mérten beépítjük a tevékenységünkbe. 

Az év során a tartalmilag elavult, valamint elhasználódott dokumentumokat kivontuk az 
állományból. A leselejtezett dokumentumok arányát a gyarapításhoz képest tudatosan 
növeltük. 
2022-ben folytattuk a kölcsönzőtér olvasó-baráttá alakítását. A könyvespolcokat a nagyobb 
arányú selejtezéssel szellősebbé tettük. Új könyvkínáló bútorokat szereztünk be, mely 
támogatja a könyvek ideálisabb kihelyezését. Kényelmes és trendi foteleket vásároltunk, 
ezzel is barátságosabbá, otthonosabbá téve a kölcsönző teret és az olvasószobát. 
A regionális sajtóban megjelent helytörténeti cikkek retrospektív feldolgozását 
folyamatosan végeztük az év során. 
Könyvtárunk rendelkezik nemzetiségi állományrésszel, melynek egy része saját tulajdon, 
egy része a Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér letéti anyaga. Az idei évben is 
igyekeztünk állományunkat német nyelvkönyvekkel, tanulást segítő kiadványokkal, 
valamint német nyelvű gyermek és felnőtt irodalommal bővíteni. Ezen kívül a Dr. Kovács 
Pál Könyvtár és Közösségi Tér is rendelkezésünkre bocsátott 7 új példányt. 

 
2. Stratégiai célok végrehajtása 

Intézményünk a 2022-es évre a következő stratégiai célokat jelölte ki: 
- A legfiatalabb generációknak szánt, hiánypótló programokkal kisgyermekek és szüleik 

aktív könyvtárhasználóvá válásának elősegítése. 
2022 márciusában útnak indítottuk Baba olvasóklubunkat, ahova a 0-3 év közötti 
kicsiket és szüleiket várjuk havi egy alkalommal. Az eseményeken hónapról hónapra 
egy-egy, a mamák számára hasznos, vagy a kicsik számára fejlesztő és szórakoztató 
foglalkozás fogadja a kis vendégeket. A rendezvény sikeres a helyi és környékbeli 
kisgyermekes családok körében. 



 
 

 
 

- Az oktatási intézményekkel való aktív együttműködés által az iskolás korúak 
megszólítása. 
Az év során 35 alkalommal fogadtunk iskolai, vagy óvodai csoportokat. Könyvtári 
órával, olvasási kompetenciafejlesztést célzó foglalkozásokkal, papírszínházas 
előadásokkal vártuk a gyerekeket. A hozzánk látogató fiatalok közül többen be is 
iratkoztak könyvtárunkba. 

- Digitális kompetenciafejlesztés felnőttek és/vagy nyugdíjas korúak számára. 
Felvettük a kapcsolatot a Jánossomorjai Körzeti Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola informatika-könyvtár szakos tanárával, megalapozva a későbbi közös 
együttműködést. 

- Az online térben a jelenlét továbbra is kiemelt cél. 
Az aktív online jelenlétünknek köszönhetően mostanra a Facebook-on 735, az 
Instagram felületén 280 követőnk van. 

- megszokott színvonalú könyvtári ellátás biztosítása, megszokott rendezvények 
megtartása. 
Az év során könyvtárunkban 48 rendezvény zajlott le. Többek között író-olvasó 
találkozó, zenés rendezvény, könyvtári óra, papír színházas mesélés, ismeretterjesztő 
előadás. 

 
3. Szervezet 

A szervezet felépítésében változás nem történt. Továbbra is egy fő 40 és egy fő 20 órás 
foglalkoztatott látja el a feladatokat. 

 
4. Infrastruktúra 

Az év során - az energiaracionalizálás jegyében - az összes lámpatestben kicseréltettük az 
izzókat és fénycsöveket LED-es fényforrásra. Az év során folytattuk a kölcsönzőtér olvasó-
baráttá alakítását. A könyvespolcokat a nagyobb arányú selejtezéssel szellősebbé tettük. Új 
könyvkínáló bútorokat szereztünk be, mely támogatja a könyvek ideálisabb kihelyezését. 
Kényelmes és trendi foteleket vásároltunk, ezzel is barátságosabbá, otthonosabbá téve a 
kölcsönző teret és az olvasószobát. 

  
5. Gyűjteményi információk 

 
Az év folyamán az előző évnél nagyságrendileg 20 %-kal magasabb összeget fordítottunk 
gyarapításra, így az infláció miatti árnövekedés következtében közel azonos darabszámú 
könyvet tudtunk beszerezni és állományba venni. Az állományból apasztani kívánt 
dokumentumok számát tudatosan emeltük. 

Tárgyévben vásárolt dokumentumok száma: 944 db, az IKR-be bevitt dokumentumok 
száma: 1146 db. 

Tárgyévben állományból kivont dokumentumok száma: 2023 db. 



 
 

 
 

A gyermekirodalmi részlegen szétválogattuk és egy olvasói ajándékként kapott polcon 
elkülönítettük a legkisebbeknek szóló kiadványokat. Ezzel megkönnyítve a keresgélést és 
válogatást. 

A „Tini-Galéria” állományából kiválogattuk és elkülönítettük a klasszikus és a kötelező 
irodalmakat a könnyebb keresést támogatandó. 

A kéziraktár ellenőrzését elvégeztük. 
 

6. Szolgáltatások (változások, trendek) 
 
Az elmúlt évben nagyobb hangsúlyt fektettünk irodai szolgáltatásaink népszerűsítésére, 
több felületen igyekeztünk elérni (Facebook, helyi tv hirdetés, plakát) a szolgáltatásokra 
igényt tartókat. 

Márciusban útnak indított Baba olvasóklubunk nagy népszerűségnek örvend. Ezzel a 
kezdeményezéssel sikerült megszólítani a kisgyermekes családokat, a legfiatalabb 
„olvasókat”. A városi babaköszöntők alkalmával a fiatal szülőket tájékoztatjuk a 
könyvtárunkban elérhető szolgáltatásokról. 

Az év során 2 alkalommal tartottunk könyvbörzét, ahol az állományunkból kivont 
dokumentumokat lehetett jelképes összegért megvásárolni. Mindkét vásár sikeresen zárult, 
sok embert mozgatott meg. 

Az elmúlt évben több alkalommal jelentünk meg külső helyszíneken, ezzel is népszerűsítve 
intézményünket. Többek között a magyar költészet napján költészet napi versvadászatot 
hirdettünk a város központjában, a Malomfesztiválon installációval emlékeztünk meg 
Petőfi Sándorról, Papírszínházas előadást tartottunk az újrónafői óvodában, valamint a 
decemberi ablaknyitogatón a Művelődési Házban. 

Helyi csoportoknak, civil szervezeteknek több alkalommal biztosítottunk helyet találkozók, 
megbeszélések céljából. 

7. Minőségirányítás 

Az év során elvégeztük a felhasználói elégedettségmérést. A 63 válaszadóból 42-en online, 
21-en pedig papíralapon töltötték ki a kérdőívet. A válaszadók nagy arányban elégedettek 
a szolgáltatásainkkal, a nyitvatartással és a könyvtár nyújtotta lehetőségekkel. Kaptunk 
javaslatokat arra nézve, hogy állományunk mely területén látnának szívesen nagyobb 
gyarapodást, illetve egyéb programokra is érkeztek javaslatok (ezek közül a legtöbb 
működik is intézményünkben.) Az újító jellegű javaslatokat átgondoljuk és a 
lehetőségeinkhez mérten beépítjük a tevékenységeink közé. 

 
8. Tudományos kutatás és kiadványok 

Ebben az évben ilyen jellegű tevékenységet nem végeztünk. 

 



 
 

 
 

9. Partnerségi együttműködések 

Aktív kapcsolatot tartottunk fenn a helyi oktatási és nevelési intézményekkel. Külön öröm 
számunkra, hogy a mostanra hagyománnyá vált fotópályázatunkkal kapcsolatban nagy 
számú diákot sikerült megszólítani, ebben aktív szerepe volt a helyi iskola rajztanárának. 
Elindult a párbeszéd az iskola informatika-könyvtár szakos pedagógusával esetleges közös 
munkák kapcsán. Szakmai kapcsolat alapjait tettük le ősz végén a Somogyi Károly Városi 
és Megyei Könyvtár munkatársával. 

Korábbi önkénteseinkkel megújítottuk a megállapodásokat. Az év során újra indult a 
„Ketch Up” – angol foglalkozás és a Szemfüles drámapedagógiai foglalkozás. 

 
10. PR/marketing/kommunikáció eredményei 

Olvasóink szívesen veszik igénybe a szolgáltatásokat, melyeket közösségi oldalainkon, 
honlapunkon és plakátokon népszerűsítünk. A fontosabb híreinket a helyi televíziónak 
eljuttatjuk, eseményeinkre a sajtót meghívjuk (lásd: 3. sz. melléklet: Sajtómegjelenés, 
publikáció). Rendszeresen monitorozzuk, hogy melyek azok a felületek, amelyek 
alkalmasak a különböző célcsoportok megszólítására. 

Az év folyamán nagy hangsúlyt fektettünk az online jelenlétre, a könyvtár Facebook 
felületén 189, az Instagram felületünkön pedig 159 bejegyzést osztottunk meg. Mostanra a 
Facebookon 735, az Instagram felületén 280 követőnk van. 
 
11. Összefoglaló a vármegyei hatókörű városi könyvtár által 

a. a vármegye területén működő könyvtárak együttműködésének szervezésével 
kapcsolatos tevékenységének intézményre gyakorolt pozitív hatásairól: nem volt ilyen 
tevékenység. 

b. a könyvtár tevékenységét segítő 2022-ben nyújtott szolgáltatásairól: nem volt ilyen 
tevékenység. 

c. a települési könyvtár fejlesztésével kapcsolatosan végzett koordináció keretében a 
fenntartónak megtett javaslatokról: ilyen javaslatról nem tudunk. 
 

12. Az energiaválság okozta változásokról 

Az energiaválság következtében a fenntartó a fűtésracionalizálás céljával tömbösítette a 
nyitvatartási napokat, ezzel 30-ról 26-ra csökkentette a könyvtár nyitvatartási óráinak 
számát, és így ideiglenesen - 2022. október 15-től 2023. április 15-ig - megszűnt a szombati 
kölcsönzés lehetősége is. 

 

 

 

 





 
 

 
 

1. sz. melléklet: Adatok 
 

Intézmény Mutatók Számadatok 
Városi Könyvtár, 

Jánossomorja I. Szolgáltatási feladatok   
  1. Heti nyitvatartási órák száma (a könyvtár székhelyén) 30 
  2. A tárgyévben a könyvtárat aktívan használók száma 3985 
  2.1. tárgyévben a könyvtárhasználatok száma 52860 
  2.2. A tárgyévi regisztrált használók száma 430 
  2.3. A tárgyévi látogatók száma 3633 

  
3. A könyvtári honlap-látogatások száma (kattintás a 
honlapra) 1986 

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

  
5. A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek gyakorisága 
(alkalom/hónap átlagosan) 2 

  
6. A könyvtári honlap tartalomfrissítésének száma 
összesen 20 

  
7. A könyvtár által az Országos Dokumentumellátási 
Rendszerben szolgáltatott dokumentumok száma 0 

  
8. A könyvtárban használható, nem nyílt hozzáférésű 
adatbázisok száma 0 

  9. A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatások száma 2 
  9.1. A szolgáltatásokat igénybe vevő használók száma 4434 

  
10. A könyvtári OPAC használatának gyakorisága 
(használat/év) (kattintás az OPAC-ra) 44087 

  
11. Tárgyévben a könyvtár által nyílt hozzáférésű 
publikációként elérhetővé tett dokumentumok száma 0 

  12. A kölcsönzések száma dokumentumtípusonként   
  12.1. Könyv 7306 
  12.2. Időszaki kiadvány 148 
  12.3. AV-dokumentum 0 
  12.4. Elektronikus dokumentum (fizikai hordozón) 0 
  12.5. Elektronikus dokumentum (digitálisan) 0 
  13. Irodalomkutatások, témafigyelések száma 0 

  

14. A vármegyei hatókörű városi könyvtár által nyújtott, 
dokumentált szakmai (megyei, illetve országos szintű) 
tanácsadások száma 

0 

  
15. Fogyatékossággal élők könyvtárhasználatát segítő IKT 
eszközök száma 0 

  
15.1. A fogyatékossággal élők számára akadálymentes 
szolgáltatások száma 0 

  16. A könyvtár által szervezett   

  
16.1. olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés 
fejlesztését támogató nem formális képzések száma 3 

  16.1.1. a képzéseken résztvevők száma 102 

  
16.2. digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési 
ismereteket nyújtó nem formális képzések száma 4 



 
 

 
 

  16.2.1. a képzéseken résztvevők száma 218 
  16.3. akkreditált képzések, továbbképzések száma 0 
  16.3.1. a képzéseken résztvevők száma 0 

  
16.4. könyvtárhasználati foglalkozások száma és azokon 
résztvevők száma 10 

  16.4.1. a résztvevők száma 214 

  

16.5. hátrányos helyzetűeket, romákat célzó, a társadalmi 
együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, 
szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális 
programok 

0 

  16.5.1. a programok résztvevőinek száma 0 

  
16.6. nemzetiségi közösségi indentitást erősítő programok 
száma 1 

  16.6.1. a programok résztvevőinek száma 15 

  
16.7. fogyatékossággal élők könyvtárhasználatát segítő 
képzések, programok száma 0 

  16.7.1. a programok résztvevőinek száma 0 

  

16.8. iskolai tehetséggondozást segítő, továbbá a 
gyermek- és ifjúsági korosztály számára szervezett 
fejlesztő programok, foglalkozások és az azokon 
résztvevők száma 

23 

  16.8.1. a programok résztvevőinek száma 594 

  
16.9. a nyugdíjas korosztály számára szervezett 
programok, képzések 0 

  16.9.1. a programok résztvevőinek száma 0 

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

  18. Saját könyvtári hírlevél megjelenésének száma 0 
  19. A könyvtár megjelenésének száma a médiában 11 
  20. A használói elégedettség-mérések száma 1 
  20.1 A válaszadó használók aránya/alkalom (átlag) 63 

  
21. A vármegyei hatókörű városi könyvtár koordinációjával 
minősítésre készülő települési könyvtárak száma 0 

  

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

3; 1 

  23. A könyvtárban foglalkoztatott önkéntesek száma 2 

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

  
25. A vármegyei hatókörű városi könyvtár által biztosított 
nemzetiségi dokumentumok száma 418 

  II. Gyűjteményfejlesztés   

  
1. A könyvtári állomány éves gyarapodása 
dokumentumtípusonként   

  1.1. Könyv (db) 1151 
  1.2. Bekötött, tékázott folyóirat (kötet)  0 
  1.3. Kartográfiai dokumentum (db) 0 
  1.4. Nyomtatott zenei dokumentum (db) 0 



 
 

 
 

  1.5. Hangdokumentum (db) 0 
  1.6. Képdokumentum (db) 0 
  1.7. Elektronikus (digitális) dokumentum (db)  0 
  1.8. E-könyv (db) 0 
  Egyéb dokumentum (db) 100 

  
2. Gyűjteményből tárgyévben apasztott dokumentumok 
száma dokumentumtípusonként   

  Könyv (db) 2642 
  Bekötött, tékázott folyóirat (kötet)  0 
  Kartográfiai dokumentum (db) 0 
  Nyomtatott zenei dokumentum (db) 0 
  Hangdokumentum (db) 0 
  Képdokumentum (db) 0 
  Elektronikus (digitális) dokumentum (db)  0 
  E-könyv (db) 0 
  Egyéb dokumentum (db) 0 

  
3. Kötelespéldányként kapott és nyilvántartásba vett 
dokumentumok száma 0 

  
4. Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok 
száma 391 

  
5. Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok 
száma 0 

  
6. Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült dokumentumok 
száma 7 

  7. Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma 0 

  
8. Az állományellenőrzés keretében ellenőrzött 
dokumentumok száma 22494 

  8.1. Százalékos aránya a teljes állományhoz képest 100 
  III. Gyűjteményfeltárás   

  
1. Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban 
rögzített rekordok száma 1151 

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

  

3. Magyar szakfolyóiratok analitikus szakbibliográfiai 
tartalomjegyzékeit feltáró adatbázisba küldött cikkek 
száma 

0 

  
4. Országos gyűjtőkörű cikkadatbázisba betöltött rekordok 
száma 0 

  
5. Feldolgozás időtartama (egy dokumentum 
feldolgozásának átlagos időtartama órában kifejezve) 0 

  
6. Beérkező új dokumentumok olvasók számára történő 
hozzáférhetővé válásának időtartama napokban kifejezve 5 

  

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

99 

  IV. Tudományos kutatás   
  1. Kutatómunka éves időalapja (munkaóra/év) 0 
  2. Tudományos kutatások száma 0 



 
 

 
 

  

3. A könyvtár összes publikációinak száma és ebből a 
könyvtár szakemberei által készített, nyomatott vagy 
elektronikus formában megjelent publikációk száma 

0 

  4. Idegen nyelvű publikációk száma 0 
  5. Nemzetiségi nyelvű kiadványok, publikációk száma 0 
  6. A könyvtár által kiadott kiadványok száma 0 
  7. A könyvtár szakemberei által tartott előadások száma 0 

  
8. A könyvtár szakemberei által elvégzett szakértői 
tevékenységek száma 0 

  
9. A könyvtár által szervezett konferenciák száma és az 
azokon résztvevők száma 0 

  
10. A könyvtár szakembereinek konferencián való 
részvételének száma 2 

  11. Képzésben, továbbképzésen részt vett dolgozók száma 0 
  V. Rendezvény, kiállítás   

  

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

48 

  1.1. a résztvevők száma 1346 
  2. Tárgyévben szervezett konferenciák száma 0 
  2.1. a résztvevők száma 0 
  3. A könyvtárban szervezett időszaki kiállítások száma 1 
  3.1. a látogatók száma 410 

  
4. Tárgyévben a családok számára meghirdetett 
rendezvények száma 10 

  4.1. a résztvevők száma 198 

  

5. A vármegyei hatókörű városi könyvtár esetében az 
általa ellátott kistelepüléseken szervezett rendezvények 
száma 

0 

  5.1. a résztvevők száma 0 
  6. Egyéb rendezvényeken résztvevők száma 738 
  VI. Állományvédelem   

  

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

291 

  2. Muzeális dokumentumok száma 0 
  3. Restaurált muzeális dokumentumok száma 0 

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

  5. Biztonsági jellel ellátott dokumentumok száma 0 

  
6. A könyvtári dokumentumok állagának védelmét szolgáló 
gépek száma 0 

 

 

 

 



 
 

 
 

2. sz. melléklet: Rendezvények 
 

Intézmény Rendezvény neve Helyszín Beszámoló 
szerinti típus 

Városi Könyvtár, 
Jánossomorja 

      

 
Német társasjáték bemutató Városi Könyvtár 

- kölcsönzőtér 16.6. 

 
Iskolai csoport - olvasási kompetencia 
fejlesztés 

Városi Könyvtár 
- kölcsönzőtér 16.1. 

 
Baba olvasóklub Városi könyvtár 

- olvasószoba 16.8. 

 
Iskolai csoport - könyvtári óra Városi könyvtár 

- olvasószoba 16.4. 

 
Az "Angol beteg" c. előadás Városi Könyvtár 

- kölcsönzőtér egyéb 

 
Iskolai csoportok - digitális 
kompetenciafejlesztés 

Városi Könyvtár 
- kölcsönzőtér 16.2. 

 
Hrutka Róbert zenés irodalmi est - Magyar 
Költészet Napja 

Városi Könyvtár 
- kölcsönzőtér egyéb 

 
Iskolai csoportok - digitális 
kompetenciafejlesztés 

Városi Könyvtár 
- kölcsönzőtér 16.2. 

 
Irodalmi kávézó - Magyar Költészet Napja Városi könyvtár 

- olvasószoba egyéb 

 
Baba olvasóklub - zenebölcsi bemutató Városi könyvtár 

- olvasószoba 16.8. 

 
Iskolai csoport - könyvtári óra Városi könyvtár 

- olvasószoba 16.4. 

 
Iskolai csoport - könyvtári óra Városi könyvtár 

- olvasószoba 16.4. 

 
Iskolai csoport - könyvtári óra Városi könyvtár 

- olvasószoba 16.4. 

 
Baba olvasóklub - A baba, mint olvasó Városi könyvtár 

- olvasószoba 16.8. 

 
Óvodai csoport - papírszínház előadás Városi könyvtár 

- olvasószoba 16.8. 

 
Bosnyák Viktória - író-olvasó találkozó Városi Könyvtár 

- kölcsönzőtér 16.8. 

 
"Az én Jánossomorjám" fotókiállítás 
megnyitó 

Városi Könyvtár 
- kölcsönzőtér egyéb 

 
Iskolai csoport - olvasási kompetencia 
fejlesztés 

Városi könyvtár 
- olvasószoba 16.1. 

 
Iskolai csoport - papírszínház előadás Városi könyvtár 

- olvasószoba 16.8. 

 
Baba olvasóklub - kézlenyomat készítés Városi könyvtár 

- olvasószoba 16.8. 

 
Iskolai csoport - könyvtári óra Városi könyvtár 

- olvasószoba 16.4. 

 Könyvtári tábor Városi Könyvtár 16.8. 



 
 

 
 

 
Tábori csoport - könyvtárismereti 
foglalkozás 

Városi Könyvtár 
- kölcsönzőtér 16.4. 

 
Tábori csoport - ismeretterjesztő előadás Városi Könyvtár 

- kölcsönzőtér 16.8. 

 
Iskolai csoport - könyvtári óra Városi könyvtár 

- olvasószoba 16.4. 

 
Baba olvasóklub Városi könyvtár 

- olvasószoba 16.8. 

 
Jánossomorja Füzetek bemutató Városi Könyvtár 

- kölcsönzőtér egyéb 

 
Helytörténeti vetélkedő Városi Könyvtár 

- kölcsönzőtér 16.8. 

 
Iskolai csoport - könyvtári óra Városi könyvtár 

- olvasószoba 16.4. 

 
Várnai-Kovács László - irodalmi est Városi Könyvtár 

- kölcsönzőtér egyéb 

 
Iskolai csoport - papírszínház előadás Városi könyvtár 

- olvasószoba 16.8. 

 
Közönségtalálkozó - Sás Károly Városi Könyvtár 

- kölcsönzőtér egyéb 

 
Preier Bálint - Kalandterápia - 
könyvbemutató és író-olvasó találkozó 

Városi Könyvtár 
- kölcsönzőtér egyéb 

 
Kéri György, skótdudás - könyvbemutató és 
közönségtalálkozó 

Városi Könyvtár 
- kölcsönzőtér egyéb 

 
Jánosssomorja képeslapokon - Veres Dávid 
előadása 

Városi Könyvtár 
- kölcsönzőtér egyéb 

 
Óvodai csoportok - papírszínházas 
előadások 

Városi könyvtár 
- olvasószoba 16.8. 

 
Óvodai csoportok - papírszínházas 
előadások 

Városi könyvtár 
- olvasószoba 16.8. 

 
Tudatos lazítás a mindennapokban - Nagy 
Katalin előadása 

Városi Könyvtár 
- kölcsönzőtér egyéb 

 
Baba olvasóklub - előadás a 
mozgásfejlődésről 

Városi könyvtár 
- olvasószoba 16.8. 

 
Iskolai csoport - könyvtári óra Városi könyvtár 

- olvasószoba 16.4. 

 
Iskolai csoport - könyvtári óra Városi könyvtár 

- olvasószoba 16.4. 

 
Baba olvasóklub - kicsik színháza előadás Városi könyvtár 

- olvasószoba 16.8. 

 
Közművelődési szakmai fórum - 
papírszínház előadás és bemutató 

Városi könyvtár 
- olvasószoba egyéb 

 
Baba olvasóklub - Zenebölcsi, karácsonyi 
hangolódás 

Városi könyvtár 
- olvasószoba 16.8. 

 
Kézműves foglalkozás - karácsonyi 
gyapjúdíszek készítése 

Városi könyvtár 
- olvasószoba egyéb 

 
Iskolai csoport - papírszínház előadás Városi könyvtár 

- olvasószoba 16.8. 

 
 



 
 

 
 

3. sz. melléklet: Sajtómegjelenés, publikáció 
 

Intézmény Sajtómegjelenés, 
publikáció címe Online elérhetősége (ha van) 

Városi 
Könyvtár, 

Jánossomorja     

01.30. Német társasjáték https://www.facebook.com/janossomorjatv/videos/35
6278262694750 

03.23. Kisalföld - Az angol beteg - 
előadás   

03.27. Könyvtári előadás https://www.facebook.com/janossomorjatv/videos/16
17194378665499 

05.29. Könyvtári programok https://www.facebook.com/janossomorjatv/videos/97
0214280330812 

07.01. 
Baba olvasó klub a 
Jánossomorjai Városi 
Könyvtárban 

https://www.facebook.com/mosonmagyarovartv/vide
os/859408838783038 

07.10. Táborok https://www.facebook.com/janossomorjatv/videos/34
9325030690440 

10.04. Kisalföld - Zene a 
könyvtárban   

10.05. Kisalföld - Jánossomorja 
régi képeslapokon   

10.09. Könyvtári hét https://www.facebook.com/janossomorjatv/videos/43
3236202259300 

10.25. Kisalföld - Több ezer 
múltidéző digitális kép   

10.20 Lajtapress - A fiatalok 
Jánossomorjája   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

4. sz. melléket: Pénzügyi adatok 

Pénzügyi adatok 2022. évi tény 
Az intézmény finanszírozási bevételei 

Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz 17 210 e Ft 
– ebből fenntartói támogatás 15 842 e Ft 
– ebből felhasznált maradvány 0 
– ebből központi költségvetési támogatás 0 
– ebből pályázati támogatás 0 
– a pályázati támogatásból EU-támogatás 807 e Ft 

Az intézmény működési bevételei 
Szolgáltatásokhoz köthető bevétel 

 

Egyéb bevétel 503 e Ft 
Az intézmény kiadásai kiemelt előirányzatonként 

Személyi juttatás 
 

Munkaadókat terhelő összes járulék 7 765 e Ft 
Dologi kiadás 1 050 e Ft 
Egyéb kiadás 7 428 e Ft 

 

 

5. sz. melléklet: Munkaügyi adatok 

Munkaügyi adatok 2022. január 1-i állapot 
szerint 

2023. január 1-i állapot 
szerint 

Összlétszám 2 2 
Ebből vezető vagy magasabb vezető  0 1 
Távollévők 0 0 
Könyvtári szakmai munkakörben 
foglalkoztatottak   

Könyvtáros szakképesítéssel 0 1 
Középfokú szakképesítéssel 1 1 
Egyéb felsőfokú végzettséggel 1 0 
Egyéb munkakörben foglalkoztatottak   
Egyéb alkalmazott felsőfokú végzettséggel 0 0 
Egyéb alkalmazott középfokú végzettséggel 0 0 

 

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


