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TARTALMI SZEMPONTOK A TELEPÜLESI KÖNYVTÁRAK 

2019. EVI BESZÁMOLÓJÁNAK ELKESZÍTESEHEZ 

 

 

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ  

 

A vezetői összefoglaló lényege a 2019. évi eredmények értékelése, erőssé-

gek/gyengeségek/lehetőségek/veszélyek bemutatása, következtetések megfogalmazása.  

Kérjük térjen ki az intézmény 2019. évi szakmai stratégiájának kiemelt céljainak és ezek megvalósítá-

sát szolgáló intézkedések rövid szöveges bemutatására.  

 

A Jászkerület Nonprofit Kft Városi Könyvtár Jászberény (továbbiakban Jászberényi Városi 

Könyvtár) 2019. évi tevékenységét az alaptevékenységen túl - csakúgy mint 2018-ban - 3 tényező 

határozta meg: 2 db EFOP pályázat: EFOP-3.7.3-16-2017-00017 (Élethosszig tartó tanulás Jász-

berényben) és EFOP-3.3.4-17-2017-00001 (Jászsági Népmesepont létrehozása), továbbá a könyv-

tári minőségbiztosítás. A jelzett két Európai Uniós pályázat 2019-ben már nem eredményezett 

infrastrukturális fejlesztéseket, csak a programok futottak belőle. Sajnos elmondható, hogy a 

Könyvtár összes programját (még azokat is, amelyek nem az EFOP pályázatokban szerepelnek), 

az EFOP-3.7.3-16-2017-00017 pályázatból finanszíroztuk, mivel a fenntartó Jászkerület Nonpro-

fit Kft. nem biztosított forrást. (Szerencsére olyan együttműködő partner került bevonásra a pro-

jekt indulásakor, aki megértette a fennálló helyzetet és – a megadott kereteken és lehetőségeken 

belül – segítette az intézmény működését.)  

 

A minőségbiztosítás tekintetében az intézmény éves teendőit az elfogadott Cselekvési terv alapján 

próbálta kivitelezni, amely főképpen a Könyvtár alapműködését határozza meg. A 2018-ban el-

nyert 5 évre szóló cím 2. évét töltöttük 2019-ben.   

Sajnos a Fenntartó 2019. évre semmilyen megbeszélést nem folytatott a Könyvtárvezetővel költ-

ségvetés témában. A programok, mint fentebb is szerepelt, pályázati forrásból kerültek megvalósí-

tásra. Infrastrukturális fejlesztés minimális (1 db új számítógép munkaállomás beszerzése) volt.  

  

Pályázatok:  

Az EFOP-373, Élethosszig tartó tanulás Jászberényben című pályázatból valósítottuk meg havon-

ta az író-olvasó találkozókat és a csillagászati témájú előadássorozatot. Folytatódott a Csillagda 

heti rendszerességű szakköre, mely továbbra is minden érdeklődő számára ingyenesen látogatha-

tó.  

Ebből a forrásból valósultak meg a könyvtár egyéb rendszeres programjai is: Költészet napja, 

Könyves Csütörtök, Országos Könyvtári Hét, Magyar Nyelv Napja. A Kutatók Éjszakája program 

megvalósítását részben a Városi Könyvtárért Alapítvány finanszírozta.   

Továbbra is jelentős érdeklődés van az EFOP-3.3.4 pályázatból megvalósult Jászsági Népmese-

Pont iránt! A pályázatban vállalt együttműködő partnereken túl is rengeteg csoport (nem csak 

Jászberényből, de az egész Jászságból, a megyéből, sőt a megyén kívülről is) érdeklődik a Mese-

Pontunk iránt. Emiatt elmondható, hogy Könyvtárunk Gyermekrészlege (is) maximális kihasz-

náltsággal működik: napi átlagban 3-4 csoport vesz részt foglalkozásokon.  

 

2019 jelentős és országos elismerést kiváltó programja is pályázatból, - CLLD pályázatból és a 

Városi Könyvtárért Alapítvány NKA pályázatából - valósult meg. A program a csillagászathoz 

köthető: Jászberény adott helyet a 2019. évi IOAA (Asztronautikai és Asztrofizikai Csillagász 

Olimpia) Magyar csapatának felkészítésére. A felkészítőtáborban a 2019-ben Magyarországon 

megrendezett IOAA Nemzetközi versenyre készültek fel hazánk legjobb csillagász tanulói (mind-

annyian 18 év alattiak)!  
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Egyéb programok:  

 

A Csillagdában az előadások mellett Fodor Antal csillagász segítségével általános iskolás és rész-

ben középiskolás tanulók versenyre való felkészülésére is van lehetőség. Sajnos 2019. év második 

felében (szeptemberi iskolakezdés) a felkészítések elmaradtak. A helyi általános iskolák többszöri 

megkeresésre sem sikerült érdeklődő pedagógusokat, tanulókat találni. 

Kivétel a Bercsényi Miklós Általános Iskola, ahol sikerült elérni, hogy a csillagászat bekerüljön a 

Természettudományos Tehetséggondozó Programjukba, mely a Könyvtár Csillagdájában valósul 

meg. Erről együttműködési megállapodás is született.  

Könyvtárunk igyekszik együttműködni elsősorban a város más intézményeivel, de teret ad nem-

formális közösségeknek is. Elsődleges együttműködő partnerünk a fenntartó Jászkerület Nonpro-

fit Kft. Ezen kívül együttműködünk a városi Védőnői Szolgálattal és a városi Pedagógiai Szak-

szolgálattal, melyek intézményünkben havi rendszerességgel előadásokat, foglalkozásokat tarta-

nak. Teret biztosítunk nem formális szerveződéseknek: Varró Klub, Hordozó Klub, Jász Helyis-

mereti Kör, Jász Csillagászok Baráti Köre.  

 

A könyvtárvezető folyamatosan dolgozik azon, hogy a beosztottak tudása, felkészültsége korsze-

rű, naprakész legyen, megfeleljen a mindenkori könyvtári tevékenység végzéséhez. Ezért biztatja 

a kollégáit, hogy vegyenek részt képzéseken, szakmai találkozókon. Természetesen a cél minden 

esetben az, hogy a könyvtári tevékenységhez kötődő szakmai tudás gyarapodjon, a képzések hatá-

sosak és előrevivőek legyenek.  

A képzések mellett fontos, hogy a munkatársak szakmai napokon, konferenciákon, tapasztalatcse-

réken, megbeszéléseken is részt vegyenek, ez által fejlesztve kapcsolati tőkéjüket, szakmai isme-

reteiket, megismerve a legújabb kutatásokat, trendeket.  

Sajnos 2019. évben a NépmesePonthoz kötődő kötelező képzésen kívül csak a Könyvtáros Ván-

dorgyűlésen (Székesfehérvár) és a Helyismereti Könyvtárosok Országos Konferenciája (Szeged) 

vehettünk részt, mivel az EFOP pályázatot lebonyolító partnerünk ezen tételekre tudott forrást 

biztosítani. A jelölt 2 db országos eseményen Könyvtárunk dolgozója rangos elismerésben része-

sült! A 2019. évi Vándorgyűlésen Gulyás Erzsébet nyugdíjas (önkéntes könyvtárosunk) kapta 

meg a 2 évente országos szinten 1 fő helyismereti könyvtáros részére szakmai életútját elismerően 

megítélhető Kertész Gyula Emlékérmet, melyet Kertész Gyuláné adott át személyesen!  

A Helyismereti Konferencián pedig a díjazott Gulyás Erzsébet szakmai életútjának Laudációja 

került felolvasásra.    

 

Infrasturktúra 

 

2019. évben minimális eszközbeszerzésre volt lehetősége Könyvtárunknak. A minősített Könyv-

tári Címmel járó 300.000.- Ft-ból 1 db mosogatógép, 1 db gőzölős vasaló, 1 db automata kávéfő-

ző és 10 db dolgozói forgószék került beszerzésre. 

 

A Városi Könyvtár épületének állaga a magas kihasználtság és az elmúlt évek elmaradt karbantar-

tásai miatt folyamatosan romlik! Ez 2019-re már olyan mértékű, hogy a nyílászárók nagyrészt 

menthetetlenek. Fontos lenne a belső tisztító meszelés, a nyílászárók külső-belső festése, igazítá-

sa, az esővíz lefolyórendszer tisztítása, a tetőszerkezet karbantartása. Ezek az épület átadása óta 

nem történtek meg. Néhol a Könyvtár épületének alapja is veszélyeztetve van, mivel a védőburko-

lat levált, az alap ázik. 

Az épület állapotfelmérése megrendelésre került Hornyák János műszaki ellenőrtől, de az írásos 

szakvéleményt ezidáig sem kapta meg a Könyvtárvezető.   

Az épület állaga mellett a Könyvtári eszközök is elavultak, egyre több a hiba. 2019. évben 4 db 

számítógép állomásunk (dolgozói gépek – kölcsönzéshez, könyvtár működéshez elengedhetetle-

nek) ment tönkre.  

A fenntartó Jászkerület Nonprofit Kft írásban tájékoztatva lett mind az épület állagáról mind az 

eszközök meghibásodásáról. A jelzett problémákból – a Jászkerület Nonprofit Kft forráshiányos 

állapotára hivatkozva – csak 1 db számítógép került beszerzésre az év második felében.   
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II. SZERVEZETI KERDESEK: 

 

  

  

  

2018. 

évi tény 
2019. évi 

terv 

2019. 

évi 

tény 

Összlétszám (teljes munkaidőre átszámítva) 

összlétszám (fő) 
 

12 

 

12 

 

12 

Ebből vezető vagy magasabb vezető (teljes munkaidőre átszámítva) 1 1 1 

Könyvtári 

szakmai 

munkakör-

ben foglal-

koztatottak 

Könyvtáros 

szakképesítéssel 

összesen 9 9 9 

átszámítva teljes munkaidőre 9 9 9 

Középfokú szakk. 

(kvtár asszisz-

tens, adatrögzítő-

OKJ) 

összesen 0 0 0 

átszámítva teljes munkaidőre 0 0 0 

Egyéb felsőfokú 

összesen  0 0 0 

átszámítva teljes munkaidőre  0 0 0 

Mindösszesen könyvtári szakmai 

munkakörben 

összesen 10 10 10 

átszámítva teljes munkaidőre  10 10 10 

Egyéb 

alkalma-

zott 

Egyéb alkalmazott 

felsőfokú 

összesen  0 0 0 

átszámítva teljes munkaidőre  0 0 0 

Egyéb alkalmazott 

középfokú 

összesen  2 2 2 

átszámítva teljes munkaidőre 1,25 1,25 1,25 

Mindösszesen egyéb alkalmazott 

összesen 2 2 2 

átszámítva teljes munkaidőre  1,25 1,25 1,25 

Összes létszám (fő):  12 12 12 

Közfoglalkoztatottak száma (fő)  0 0 0 

 

A 2019. évben végbement szervezeti átalakítások, személyi változások, alapdokumentumok módosítá-

sainak ismertetése. 

(Kérjük a táblázat kitöltését és a szöveges kiegészítését.) (max. 1000 karakter) 
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Személyi feltételek:  

 

Könyvtárunkban 2019-ben személyi változás történt: szeptemberben Verseginé Újhelyi Petra 

anyai örömök elé nézett, és gyesre ment. Helyére Takács Hedvig került felvételre. A Könyvtár 

személyi állománya egyebekben nem változott. Szerencsére továbbra is segíti munkánkat 2 fő 

önkéntes nyugdíjas könyvtárosunk: Hasznos Rozália (75 éves) és Gulyás Erzsébet (68 éves).      

1 fő könyvtáros kolléga 2019. évben GYES-en volt.  

Továbbá 2 fő dolgozó jelzéssel élt, hogy igénybe kívánják venni a Nők40 programot, így már 

2022. január 01-el vátható nyugdíjba vonulásuk. Nem várhatjuk el Tőlük, hogy nyugdíj után is 

visszajöjjenek dolgozni, így fontos lenne, új, szakmailag kompetens kollégák felvétele. 

Jellemző, hogy több kolléga több munkakört is végez.  
 

 

 

III. SZAKMAI MŰKÖDES: 

 

Nyitvatartás  

 

Nyitvatartás a (központi) könyvtárban 

 

 

 

Mutatók 
2018. évi 

tény 
2019. évi terv 2019. évi tény 

változás %-ban 

előző évhez 

képest 

Heti nyitvatartási órák száma (a 

központi könyvtárban) (óra)  
40 40 40 100 

Hétvégi (szombat, vasárnap) nyitva-

tartás hetente összesen (óra)  4 4 4 100 

Heti 16 óra utáni nyitvatartás össze-

sen (óra) 
8 8 8 100 

Nyári zárvatartási idő  

Munkanapok száma:  
18 18 16 89 

Téli zárvatartási idő  

Munkanapok száma:  
8 8 8 100 

Nyitvatartási napok egy átlagos 

héten 
5 5 5 100 

Nyitvatartási napok száma a tárgy-

évben: 
217 220 218 100 

 

Nyitvatartás a fiókkönyvtárakban (csak a fiókkönyvtárakkal rendelkező könyvtáraknak szük-

séges kitölteni!) 
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A fiókkönyvtárak száma: 1 

 

 

Mutatók 
2018. évi 

tény 
2019. évi terv 2019. évi tény 

változás %-ban 

előző évhez 

képest 

Heti nyitvatartási órák száma a fi-

ókkönyvtárakban (összesítve-, óra)  6 3 4 67 

Hétvégi (szombat, vasárnap) nyitva 

tartás (összesítve, óra)  
2 2 2 100 

Heti 16 óra utáni nyitva tartás (ös--

szesítve, óra) 
4 1 1 25 

Nyári zárva tartási idő  

Munkanapok száma (összesítve):  
30 40 40 133 

Téli zárva tartási idő  

Munkanapok száma (összesítve):  
8 18 18 225 

Nyitvatartási napok száma a tárgy-

évben (összesítve): 
103 100 90 87 

 

Szöveges értékelés maximum 1000 karakterben (heti nyitvatartási idő, hétvégi nyitvatartás, vál-

tozások). 

 

Könyvtárunk nyitvatartási idejében változás évek óta nem történt. Bevált és az olvasók által is meg-

szokott az is, hogy nyáron augusztus hónapban 3 hétre bezárásra kerül a könyvtár, melyből 1 hét belső 

munka (selejtezések, raktárrendezés, nagyobb rendszerkarbantartás, stb) 2 hét pedig kötelező szabad-

ság. Télen az év végi, ünnepi időszakban kerül bezárásra a könyvtár mellyel villamos- és gázenergiát 

(is) spórolunk.   

Nyitvatartás-változás a Portelki Fiókkönyvátrunkban történt: az eddigi heti 3 nap nyitva tartás helyett 

2019-től már csak 2 napon tart nyitva. Ennek indoka: Portelek fejlődött, bevezetésre került az internet 

a településre, így a kihasználtság csökkent. 2 nap nyitva tartás biztosítja az ott élő csoportok könyvtári 

ellátását, és helyi nemformális szervezetek működését (pl Gombolyagok csoport).    

 

Olvasói és dolgozói számítógépek  

 

Olvasói számítógépek száma helyben 

használatra 
2018. évi 

tény 
2019. évi 

terv 
2019. évi 

tény 

változás %-ban 

előző évhez ké-

pest 

Katalógus (csak az IKR/OPAC érhető el) 
1 1 1 100 

Olvasói munkaállomás  5 5 4 80 

Dolgozói munkaállomás 16 16 14 88 

Összesen 22 22 19 86 

 

Számítógépek, reprográfiai eszközök, hangtechnika állapota: 
Skála: 1- nagyon jó, 2- jó, 3- megfelelő, 4- rossz, 5 nagyon rossz 

 

 

Számítógép: 
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3 évnél fiatalabb (db): 5 

3 évnél idősebb, de felújított (db): 6 

3 évnél idősebb, de nem felújított (db): 8 

összességében jelenlegi állapotuk egy 1-5 skálán: 4 

 

Reprográfiai eszköz: 

 

5 évesnél fiatalabb (db): 1 

5 évesnél idősebb, de folyamatosan karbantartott (db): 1 

5 évesnél idősebb, de nem karbantartott: (db): 0 

jelenlegi állapota egy 1-5 skálán: 3 

 

Projektor: van/nincs 

Digitális fényképezőgép: van/nincs 

 

Hangtechnikai eszközök megnevezése: 

Jelenlegi állapotuk, egy 1-5 skálán: 4 

 

Az olvasói és dolgozói számítógépekről szóló szöveges értékelés, különös tekintettel azok műsza-

ki állapotára (maximum 500 karakterben). 

 

2019-ben 4 db dolgozói számítógép hibásodott meg, melyek még a 2010-es TIOP pályázatból került 

beszerzésre. 3 gépet más gépek „felhasználásával” javítottunk, 1 db új munkaállomás került beszerzés-

re. Az elavult gépek, monitorok cseréje elengedhetetlen.  

 

Internet-szolgáltatás adatai 

 

Sávszélesség: 30/30 

Sebesség: 10-100 Mbit/s 

Olvasói wifi szolgáltatás: van / nincs 

 

Az intézmény szakmai szervezeti egységei által végzett tevékenységek ismertetése 

 

A könyvtár szolgáltatásainak bemutatása. Kérjük, hogy az adott szakmai tevékenységet először 

számadatokkal, ismertesse a táblázatban, majd szövegesen a táblázatokat követően. (1000 karakter) 

 

Gyűjtemény 

 

Gyűjteményfejlesztés  
 

 

Mutatók 
2018. évi 

tény 
2019. évi 

terv 
2019. évi 

tény 

változás 

%-ban 

előző év-

hez képest 

Gyarapításra fordított összeg (bruttó ezer Ft)  7182 6500 7975 111 

- ebből folyóirat (bruttó ezer Ft) 751 700 790 105 

- ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum 

(bruttó ezer Ft) 
288 280 128 45 

Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentu-

mok száma (db) 
1212 1100 1270 105 

Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok 

száma (db ) 
79 70 154 195 
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Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült dokumentumok 

száma (db) 
0 0 0 0 

Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma 

(db) 
72 50 40 56 

A könyvtári állomány éves gyarapodása összesen 

(db) 
2984 2600 3202 107 

A gyűjteményből apasztott dokumentumok száma  2887 2000 1583 55 

 

 

A 2019. évi tevékenység szöveges ismertetése és értékelése. (max. 1000 karakter) 

 

A gyűjteményszervezésre jutó forrás szerencsére az elmúlt évekhez hasonlóan 2019. éveben 

is rendelkezésre állt. Előnyt élvez a Jászsággal kapcsolatosan megjelent helyismereti doku-

mentumok beszerzése, továbbá a NépmesePontban kialakított népmesegyűjtemény gyarapítá-

sa. Gyűjteményünket a olvasói igények messzemenő figyelembevételével szervezzük. 2019-

ben 460 kérést jegyeztünk fel, ezek 92 %-át sikerült teljesíteni. A Libri-Bookline Zrt-vel kö-

tött szerződés keretében 36%-os kedvezményt kapunk a tőlük vásárolt könyvekre.  

Az  Érdekeltségnövelő támogatás összege nettó 2.032.000,-Ft volt, egyéb pályázati támogatás 

(Márai-program) 171.748,-Ft, ajándékba 893.242,-Ft értékű dokumentumot kaptunk.  

A tavalyi esztendőben is folytatódott az elavult, elhasználódott dokumentumok tervszerű és 

rendszeres selejtezése. Az év folyamán 1583 db dokumentumot vontunk ki állományunkból 

elavulás vagy elhasználódás miatt, összesen 1.032.324,-Ft értékben. 

A zenei gyűjtemény kihasználtsága, részben a megváltozott használói igények miatt csökkent, 

a helyismereti gyűjtemény iránt azonban egyre nagyobb érdeklődés mutatkozik. 

 
 

Gyűjteményfeltárás  

 

 

Mutatók 
2018. évi 

tény 
2019. évi 

terv 
2019. évi 

tény 

 

változás 

%-ban 

előző 

évhez 

képest 

Épített elektronikus katalógusok-

ban/adatbázisokban rögzített rekordok száma 
11733 10000 16187 138 

Feldolgozás időtartama (egy dokumentum feldol-

gozásának átlagos időtartama percben kifejezve)  0,5 0,5 0,5 100 

Beérkező új dokumentumok olvasók számára 

történő hozzáférhetővé válásának időtartama na-

pokban kifejezve (átlagosan) 
2 2 2 100 

A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az 

elektronikus katalógusban feltárt dokumentumok 

száma a gyűjtemény egészének %-ában) 
88 90 90 102 

A 2019. évi tevékenység szöveges ismertetése és értékelése. (max. 1000 karakter) 
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Szakmai szolgáltatások tekintetében az alapvető könyvtári tevékenységek mellett a 2019-es 

éveben új szolgáltatás előkészítésével telt. Egy a Jászberény Város Önkormányzatának TOP-

os pályázatából sikerült forrást szerezni digitalizálási tevékenységre, melynek célja a Jászság-

gal kapcsolatos dokumentumok digitalizálása, feltárása, azok közreadása az interneten.  

 
A könyvtár által használt integrált könyvtári rendszer megnevezése:TextLib 

Beszerzés éve: 1998 

Az IKR folymatos frissítése biztosított: igen/nem 

 

Állományvédelem 

 

Mutatók 2018. évi tény 2019. évi terv 2019. évi tény 

változás 

%-ban 

előző 

évhez 

képest 

Tárgyévben fertőtlenítés, kötés, javí-

tás, restaurálás, savtalanítás vagy 

egyéb aktív állományvédelmi intéz-

kedésben részesült dokumentumok 

száma 

0 0 0 0 

Muzeális dokumentumok száma 

0 0 108 

nem 

viszo-

nyítható 

Restaurált muzeális dokumentumok 

száma 
0 0 0 0 

Az állományvédelmi célból digitali-

zált és a konvertált dokumentumok 

száma 
0 0 5088 

nem 

viszo-

nyítható 

Biztonsági jellel ellátott dokumentu-

mok száma 
0 0 0 0 

 

 

A 2019. évi tevékenység szöveges ismertetése és értékelése. (max. 1000 karakter) 

 

Gyűjteményünk állományvédelmére évek óta nincs lehetőség. Elsődlegesen a részben muzeá-

lis értékű, unikális helyismereti dokumentumok védelme lenne fontos. Sajnos sem fenntartói, 

sem pályázati forrás nincs rá. Más könyvtárakkal való együttműködés ezen témában nehéz, 

mivel csak olyan könyvtárak pályázhatnak a minimális pályázati kiírásokra, akik kötészettel is 

rendelkeznek. (Saját tevékenységből kimerítik az elnyert forrásokat!)  

Fontos lenne legalább az úgy nevezett „védett dokumentumok” fokozott védelme helyismereti 

részlegünkön: ehhez tolóajtót lenne szükséges beépíteni a polcok elé.  
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Használati mutatók 

 

Könyvtárhasználat  

 

Könyvtárhasználat  
2018. évi 

tény 
2019. évi terv 

2019. évi 

tény 

változás %-

ban előző 

évhez képest 

Beiratkozott olvasók száma (fő) 2444 2500 2477 101 

A könyvtári látogatások száma (db)   
nem mértük nem mérjük 78453 

nem viszo-

nyítható 

Ebből csoportok (db) 270 300 315 117 

 

 

A 2019. évi tevékenység szöveges ismertetése és értékelése. (max. 1000 karakter) 

 

Az elmúlt évben sikerült megtartanunk beiratkozott olvasóink létszámát. Látogatóink számánál csak 

az integrált könyvtári rendszerből kinyerhető adatokat tudjuk figyelembe venni (vagyis azokat, akik 

kölcsönöznek, visszahoznak, hosszabbítanak). Egyéb látogatóink - regisztráció, számláló, napijegy, 

stb hiányában – valós számát nem tudjuk megadni. A Jászsági Népmesepont által jelentősen meg-

emelkedett a hozánk látogató csoportok száma. 

 

Dokumentumforgalom  

 

Könyvtárhasználat  2018. évi tény 
2019. évi 

terv 
2019. évi 

tény 

változás %-ban 

előző évhez 

képest 

Kölcsönzött dokumentumok száma 

(db) 
46274 50000 71094 153 

- Ebből kölcsönzött e-

dokumentumok száma (db) 
0 0 0 0 

Helyben használt dokumentumok (db) 42355 40000 43627 103 

Könyvtárközi kölcsönzés - küldött 

dok. (db) 
1 

igény 

szerint 
35 3500 

Könyvtárközi kölcsönzés - kapott 

dok. (db) 
69 

igény 

szerint 
106 154 

Irodalomkutatások, témafigyelések 

száma (db) 

nem gyűjtöt-

tük 

igény 

szerint 

nem gyűj-

töttük 

nem viszonyít-

ható 

 

 

A 2019. évi tevékenység szöveges ismertetése és értékelése. (max. 1000 karakter) 

 

A könyvtárközi kölcsönzésben kért dokumentumok száma közel másfélszeresére emelkedett a tava-

lyihoz képest, ennek részben az az oka, hogy olvasóink egy-egy speciális témában keresnek irodalmat, 

melyek nem tartoznak gyűjtőkörünkben. A hozzánk érkező kérések teljesítésével elsősorban a jászsági 

települések kisebb könyvtárait segítjük.  

Helyismereti gyűjteményünk köré az elmúlt években egy stabil, 6-8 fős kutatógárda szerveződött. Ők 

napi szinten igénybe veszik szolgáltatásainkat gyűjtő- és alkotómunkájuk során.  
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Online és elektronikus szolgáltatások  

 

Elektronikus szolgáltatások 
 

A távolról elérhető és helyben igénybe vehető szolgáltatások fejlesztése. Amennyiben fejlesztésre 

került a tárgyévben, kérjük 1-est írjon, ha nem, akkor 0-át.  

 

Szolgáltatás 2019-ben megvalósult 

(I=1/N=0) 
A fejlesztés részletes leírása 

Honlap I átalakítás alatt 

OPAC I átalakítás alatt 

Adatbázisok /hazai vagy 

külföldi adatbázis/ 
0 EISZ 

Referensz szolgáltatás 0 van de nem fejlesztettük 

Közösségi oldalak  I profiltisztítás, frissítés 

Hírlevél 0 nincs 

RSS 0 nincs 

 

Építenek-e saját adatbázist a könyvtárban (pl. helytörténeti): Igen/nem: 

Ha igen, akkor milyen témakörben: helyismeret 

 

 

Online szolgáltatások  
2018. évi 

tény 
2019. évi 

terv 
2019. évi 

tény 

változás %-

ban előző év-

hez képest 

Távhasználatok száma 194671 194671 178110 91 

A könyvtár honlapja (teljes webhely) mely 

nyelveken érhető el a magyaron kívül  
A menü: 

angol, né-

met, olasz, 

lovári 

A menü: 

angol, né-

met, olasz, 

lovári 

A menü: 

angol, né-

met, olasz, 

lovári 

100 

A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek 

gyakorisága (alkalom/hónap átlagosan) Heti 1-2 Heti 1-2 
átalakítás 

alatt 

nem viszo-

nyítható 

A könyvtári honlap tartalomfrissítésének 

száma összesen 75 75 
átalakítás 

alatt 

nem viszo-

nyítható 

A könyvtárban használható adatbázisok 

száma 
4 4 4 100 

A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgálta-

tások száma (db) 
3 3 3 100 

A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgálta-

tásokat igénybe vevő használók száma (fő) nem gyűj-

töttük 

nem gyűj-

töttük 

Facebook 

új kedvelés 

1971 

nem viszo-

nyítható 
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A könyvtári OPAC használatának gyako-

risága (használat/év) (kattintás az OPAC-

ra) 

nem gyűj-

töttük 

nem gyűj-

töttük 

átalakítás 

alatt 

nem viszo-

nyítható 

Tárgyévben a könyvtár által nyílt 

hozzáférésű publikációként elérhetővé tett 

dokumentumok száma (db) 
0 0 0 0 

 

 

A 2019. évi tevékenység szöveges ismertetése és értékelése. (max. 1000 karakter) 

 

A könyvtár honlapjának átalakítása, az OPAC megújítása és működtetése, valamint a helyismereti 

gyűjteményben digitalizált, feltárt dokumentumok nyílt hozzáférésűvé tétele egyaránt folyamatban 

van, különböző pályázati források felhasználásával. 

 

Digitalizálás  

 

 
2018. évi 

tény 
2019. évi 

terv 
2019. évi 

tény 
változás %-ban 

előző évhez képest 

Digitalizált dokumentumok száma  0 12000 cikk 5088 nem viszonyítható 

 

 

Közzététel helye, módja: 

 

Amennyiben folyik digitalizálási tevékenység a könyvtárban, kérjük, részletesen írja le, hogy milyen 

eszközökkel végzik a tevékenységet és a digitalizált dokumentumokat hogyan, milyen formában teszi 

elérhetővé, hozzáférhetővé a könyvtár a használók számára. (max. 1000 karakter) 

 

Könyvtárunk 2019-ben kezdett digitalizálási tevékenységbe. Ezt elősorbaan RICHO tipusú 

fénymásoló/szkenneren végzi. A digitalizált dokumentumokat 2 rétegű PDF formában tárol-

juk, saját szerverünkön. Közreadásuk folyamatban van a  http://jaszkonyvtar.hu/helytortenet/ 

felületen.  
 

Képzések, könyvtári programok, kiállítások 

 

Összesítő táblázat 

 
2018. évi 

tény 
2019. évi 

terv 
2019. évi 

tény 
változás %-ban 

előző évhez képest 

Az összes könyvtári képzés, program 

száma 
296 296 459 155 

A könyvtári programokon, képzéseken 

résztvevők száma összesen 12841 12841 13371 104 

A könyvtári képzéseket, tevékenységeket 

támogató helyi kiadványok száma 0 0 0 0 

 

 

 

http://jaszkonyvtar.hu/helytortenet/
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Téma szerint 

 

 
2018. évi 

tény 
2019. évi 

terv 
2019. évi 

tény 
változás %-ban 

előző évhez képest 

A könyvtár által szervezett olvasási kom-

petenciafejlesztést, szövegértés 

fejlesztését támogató nem formális kép-

zések és programok száma  

18 18 193 1078 

A könyvtár által szervezett olvasási kom-

petenciafejlesztést, szövegértés 

fejlesztését támogató nem formális képzé-

seken és programokon résztvevők száma 
6042 6042 7144 142 

A könyvtár által szervezett digitális kom-

petenciafejlesztési, információkeresési 

ismereteket nyújtó nem formális képzé-

sek és programok száma  

24 24 21 87 

A könyvtár által szervezett digitális kom-

petenciafejlesztési, információkeresési 

ismereteket nyújtó nem formális képzése-

ken és programokon résztvevők száma 
528 528 368 70 

A könyvtár által szervezett engedélyezett, 

akkreditált képzések, továbbképzések 

száma 
0 0 0 0 

A könyvtár által szervezett engedélyezett, 

akkreditált képzéseken, továbbképzéseken 

résztvevők száma 
0 0 0 0 

A könyvtár által szervezett könyvtárhasz-

nálati foglalkozások száma  56 56 44 79 

A könyvtár által szervezett könyvtárhasz-

nálati foglalkozásokon résztvevők száma 1546 1546 1168 76 

A könyvtárban a tárgyévben szervezett 

helyi közösségi programok, rendezvé-

nyek száma összesen  
101 101 162 160 

A könyvtárban a tárgyévben szervezett 

helyi közösségi programok, rendezvé-

nyeken 

résztvevők száma 

2580 2580 3627 141 

A könyvtárban szervezett időszaki kiállí-

tások száma  
4 4 4 100 

A könyvtárban szervezett időszaki kiállí-

tások látogatóinak száma 
225 225 173 77 
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Egyéb témájú programok, képzések szá-

ma 
93 93 35 38 

Egyéb témájú programon, képzésen részt-

vevők száma 
1920 1920 891 46 

Az összes könyvtári képzés, program 

száma 
296 296 459 155 

 

Célcsoport szerint 

 

*Minden célcsoport csak egyszer számolható a rendezvény fő célja szerint. 

 

 
2018. évi 

tény 
2019. évi 

terv 
2019. évi 

tény 
változás %-ban 

előző évhez képest 

A könyvtár által szervezett hátrányos 

helyzetűeket célzó, a társadalmi 

együttélést erősítő, diszkrimináció-

ellenes, szemléletformáló, toleranciára 

nevelő és multikulturális képzések, prog-

ramok száma 

4 4 10 250 

A könyvtár által szervezett hátrányos 

helyzetűeket célzó, a társadalmi 

együttélést erősítő, diszkrimináció-

ellenes, szemléletformáló, toleranciára 

nevelő és multikulturális képzéseken, 

programokon résztvevők száma 

88 88 174 198 

A könyvtár által szervezett nemzetiségi 

közösségi identitást erősítő programok 

száma 
0 0 0 0 

A könyvtár által szervezett nemzetiségi 

közösségi identitást erősítő programokon 

résztvevők száma 
0 0 0 0 

A könyvtár által szervezett fogyatékos-

sággal élők könyvtárhasználatát segítő 

képzések, programok száma 
6 6 8 133 

A könyvtár által szervezett fogyatékos-

sággal élők könyvtárhasználatát segítő 

képzéseken, programokon résztvevők 

száma 

147 147 216 147 

A könyvtár által a nyugdíjas korosztály 

számára szervezett programok, képzések 

száma  
26 26 22 85 
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A könyvtár által a nyugdíjas korosztály 

számára szervezett programokon, képzé-

seken résztvevők száma 
421 421 387 92 

Tárgyévben a családok számára meghir-

detett rendezvények száma  
30 30 62 207 

Tárgyévben a családok számára meghir-

detett rendezvényeken résztvevők száma 1334 1334 2928 219 

  Egyéb célcsoportnak szánt képzések 

száma 
230 230 357 155 

Egyéb célcsoportnak szánt képzésen 

résztvevők száma 
10851 10851 9666 89 

Az összes könyvtári képzés, program 

száma 
296 296 459 155 

 

A 2019. évi tevékenység szöveges ismertetése és értékelése (maximum 1000 karakter). 
 

Programok tekintetében a pályzatok és az országos könyvtári programok voltak a meghatáro-

zóak a Könyvtár életében. Európai Uniós forrásból folytatásra került az író-olvasó találkozó 

és csillagász előadás sorozat. Több rendezvényt szerveztünk az esélyegyenlőségi csoportok-

nak: fogyatékkal élők, idősek, kisgyermekes családok. Informatikai képzés keretében elsősor-

ban a szépkorúak számára e-leraning program formában.  

Az országos könyvtári programok közül 2019-es évben is volt Könyves Csütörtök (Ünnepi 

Könyvhét program), Országos Könyvtári Napok, és Kutatók Éjszakája. Valamint Jászberény 

adott otthont az IOAA felkészítő tábornak.    
   
Szolgáltatások nemzetiségek és fogyatékkal élők számára 

 

Nemzetiségek számára biztosított dokumentumok, szolgáltatások 
 

A településen élő nemzetiségek KSH adatok alapján (nemzetiség/fő), a település lakosságához viszo-

nyított aránya:  3%. 
 

Dokumentumok a nemzetiségek számá-

ra 
2018. évi 

tény 
2019. évi 

terv 
2019. évi 

tény 
változás %-ban 

előző évhez képest 

Könyvek 0 0 0 0 

Folyóiratok (címek száma) 0 0 0 0 

Elektronikus dokumentumok 0 0 0 0 

Összesen 0 0 0 0 

 

Nemzetiségi könyvtári ellátás (szöveges ismertető, tendenciák bemutatása - max. 1000 karakter) 

 

Jászberény lakosságának 3%-a tartozik valamilyen kisebbséghez, elsősorban roma származásúak. 

Évek óta többezer ukrán, szerb és egyéb nációjú vendégmunkás dolgozik a városban, az ő könyvtári 

ellátásukra sem mutatkozott eddig igény. 
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Szolgáltatások fogyatékkal élők számára  

 

Szolgáltatások száma 
2018. évi 

tény 
2019. évi 

terv 
2019. évi 

tény 

változás %-ban 

előző évhez ké-

pest 

Fogyatékossággal élők könyvtárhaszná-

latát segítő IKT eszközök száma 1 1 2 200 

Fogyatékossággal élők számára aka-

dálymentes szolgáltatások száma 
4 4 6 150 

 

Kérjük, sorolja fel a speciális szolgáltatásokat (max. 1000 karakter) 

 

Akadálymentes épület, lift, mozgássérült wc, braille-írógép, braille-oktatás (igény szerint) jelnyelvi 

segítő, hangoskönyvek. Egyik munkatársunk elvégezte a Könyvtári Intézet által szervezett Fogyaté-

kossággal élők könyvtári ellátása elnevezésű tanfolyamot, melyet érintettként és esélyegyenlőségi 

referensként is igyekszik kamatoztatni. Havi rendszerességgel szervezünk programokat fogyatékkal 

élők számára.  

 

 

IV. FEJLESZTÉSEK 

 

1. Épület állapota (kérjük kiválasztani): 

Legutóbbi részleges vagy teljes felújítás éve: 2005 
 

 1) Használhatatlan (a könyvtár ideiglenes helyen működik, mert az eredeti épület nem használható). 

2) Dohos, nedves, omladozó vakolat, huzatos nyílászárók, elégtelen fűtés, elégtelen szellőzés, sötét terek 

(ezen jellemzők közül bármelyik megléte esetén, pl. az épület 30%-ban). 

3) Tíz évnél régebbi festés, korszerűtlen világítás, gazdaságtalan fűtés (ezen jellemzők közül bárme-

lyik megléte esetén, pl. az épület 30%-ban). 

4) Viszonylag karbantartott, de esztétikailag kifogásolható. 

5) Felújított, esztétikusan berendezett. 

6) A modern könyvtárépítészeti trendeknek megfelelő terek 

7) Egyéb:……………………………………………………………………………………………… 

 

Szöveges ismertetés és értékelés. 

 

Felújított könyvtárunk 14 éves. Ez idő alatt nagy felújítás, vagy karbantartás nem került megvalósítás-

ra. Az épület tetője beázik, festés a 2005-ös átadás óta nincs. A külső fanyílászárók beáznak, rohad-

nak, egyszerű festéssel már nem hozhatók helyre. A tűzvédelmi rendszer elavult, sokszor téves jelzést 

ad. Néhol az épület alapjait védő burkolat kidőlt.  
 

Bútorok állapota (kérjük kiválasztani): 

Legutóbbi részleges vagy teljes fejújítás éve: 2005 
 

1) Használhatatlan 

2) Nem esztétikus, régi (20 évnél régebbi bútorok) 

3) Még használható (15 évnél régebbi bútorok) 

4) Újszerű (10 évnél régebbi bútorok) 

5) Korszerű (5 évnél régebbi bútorok) 

6) Új (0-5 év közötti beszerzésű bútorok) 

7) Egyéb:………………………………………………………………………………………… 
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2. Intézményi terek / épületek infrastrukturális fejlesztési tervek bemutatása, oktatói terek 

bemutatása 
 

Az épületben 2018-ban mesepont került kialakításra, mely egy specilis oktató térként funkcionál. 

2017-ben a gyermekkönyvtári részleg adomány festékből kifestésre került. Ezeken túl nagyarányú 

fejlesztés nem történt az épületben az elmúlt 14 évben. Az épület egészére nagymértékű feljújítás-

ra lenne szükség: réztető karban tartás, nyílászárók, tokdeszkák cseréje, tűzvédelmi rendszer fel-

újítás, tisztító meszelés, alapvető állagvédelem.  

 

 

3. Megvalósult infrastrukturális fejlesztések 
 

2019-es éveben 1 db asztali számítógép került beszerzésre. És 4 db füstérzékelő cseréje valósult 

meg.   

Jászberény Város Önkormányzatának TOP pályázati forrásából 1 db szerver gép került beszerzés-

re.  

 

4. Jelentősebb eszközbeszerzések 

 

Megnevezés darab ezer 

forint 
megjegyzés 

Gépjármű 0 0  

ebből személygépkocsi 0 0  

Számítógép 2 700  

ebből olvasói 0 0  

ebből szerver 
1 500 

Jászberény Város Ön-

kormányzatának TOP 

pályázati forrásából 

Fénymásoló 0 0  

Szkenner 0 0  

Storage, egyéb adattároló (kapacitását a megjegyzésbe 

kérjük megadni Tb-ban) 
0 0 

 

IKR fejlesztés 0 0  

egyéb:……….. 0 0  

Eszközbeszerzésre fordított összeg összesen  1200  

 

 A 2019. évi tevékenység szöveges ismertetése és értékelése (maximum 1000 karakter). 

 

Sajnos 2019-ben a fenntartó Jászkerület Nonprofit Kft 1 db számítógép beszerzésen túl nem járult 

hozzá egyéb nagyobb volumenű infrastrukturális fejlesztéshez.   
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5.  Pályázatok, projektek 
 

Hazai pályázatok 

megnevezése 
Pályázott 

összeg (ezer 

Ft) 

Elnyert 

összeg 

(ezer Ft) 

Támogató Kezdete Befejezése 

Érdekeltségnövelő 

támogatás 

 2200 EMMI 2019. július 

01. 

2019. decem-

ber 31. 

 

 

Európai Uniós pá-

lyázatok megneve-

zése 

Pályázott 

összeg 

(ezer Ft) 

Elnyert 

összeg 

(ezer Ft) 

Támogató Kezdete Befejezése 

EFOP-3.3.4-17-

2017-00001 (Jász-

sági Népmesepont 

Létrehozása) 

80000 80000 EMMI 2018.01.01 2020.12.31 

EFOP-3.7.3-16-

2017-00017 (Élet-

hosszig tartó tanulás 

Jászberényben) 

40000 40000 EMMI 2018.02.01 2020.01.31. 

CLLD – IOAA Fel-

készítő tábor 
1000 1000 Államkincstár 2019.05.01 2019.09.30 

 

 

Egyéb, nem hazai forrá-

sokra épülő pályázatok 

megnevezése 

Pályázott 

összeg 

(ezer Ft) 

Elnyert ös--

szeg 

(ezer Ft) 

Támogató Kezdete Befejezése  

0 0 0    

 

 

A 2019. évi tevékenység szöveges ismertetése és értékelése (maximum 1000 karakter). 

 

2019-ben a Városi Könyvtár 3 fő pályázat keretből gazdálkodott, melyek közül 2 db EFOP pályázat 

2018-ban indult és 2020-ban ér véget.  

Továbbá 1 db a Jászkerület Nonprofit Kft CLLD pályázat keretében csillagászati temetikájú program 

került megvalósításra.  

Sajnos az NKA pályázatokon, vagy egyéb más pályázatokon nem volt nyertes pályázata Könyvtá-

runknak.  
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V. MENEDZSMENT, MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS, KOMMUNIKÁCIÓ 

 

A menedzsment és a minőségirányítási tevékenységek megvalósulása 2019-ban, a könyvtár 

kommunikációs tevékenységének bemutatása  

 

 

 

Kommunikáció 
2018. évi 

tény 
2019. évi 

terv 
2019. évi 

tény 

változás 

%-ban 

előző 

évhez 

képest 

Kommunikációs költségek (ezer Ft) 
nem 

gyűjtjük 

nem gyűjt-

jük 

nem 

gyűjtjük 

nem vi-

szonyít-

ható 

TV megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül) 
nem 

gyűjtjük 

nem gyűjt-

jük 

nem 

gyűjtjük 

nem vi-

szonyít-

ható 

Rádió megjelenések száma (fizetett hirdetések nél-

kül) nem 

gyűjtjük 

nem gyűjt-

jük 

nem 

gyűjtjük 

nem vi-

szonyít-

ható 

Írott sajtó megjelenések száma (fizetett hirdetések 

nélkül) nem 

gyűjtjük 

nem gyűjt-

jük 

nem 

gyűjtjük 

nem vi-

szonyít-

ható 

Online hírek száma 
nem 

gyűjtjük 

nem gyűjt-

jük 

nem 

gyűjtjük 

nem vi-

szonyít-

ható 

Közösségi médiában megjelenő hírek száma 
nem 

gyűjtjük 

nem gyűjt-

jük 

nem 

gyűjtjük 

nem vi-

szonyít-

ható 

Hírlevelek száma 0 0 0 0 

Fizetett hirdetések száma (médiumtól függetlenül, 

becsült érték, ezer Ft) 
0 0 0 0 

Egyéb:…. 0 0 0 0 

 

 

Kiadványok száma, Kommunikációs költségek nagysága (ezer Ft), TV megjelenés száma, rádió 

megjelenés száma, írott sajtó megjelenés száma, e-sajtó megjelenés, fizetett hirdetések száma, 

stb.) (max. 1000 karakter) 

 

  



 

20 

Partnerség, együttműködések 

 

Közösségi szolgálat/önkéntesség 

 

 

Közösségi szolgálat/önkéntesség 
2018. évi 

tény 
2019. évi 

terv 
2019. évi 

tény 

változás %-ban 

előző évhez ké-

pest 

Az iskolai közösségi szolgálatot a 

könyvtárban teljesítők száma 
30 30 44 147 

Az iskolai közösségi szolgálat fogadásá-

ra a köznevelési intézményekkel kötött 

megállapodások száma 
8 8 8 100 

A könyvtárban dolgozó önkéntesek 

száma  
3 3 3 100 

 

Partnerség 

 

A könyvtárral írásos együttműködést 

kötő partnerek száma 
2018. évi 

tény 
2019. évi 

terv 
2019. évi 

tény 

változás %-ban 

előző évhez ké-

pest 

Civil szervezetek 
2 2 3 150 

Határon túli könyvtárak 0 0 0 0 

Vállalkozók 
3 3 3 100 

Oktatási intézmények 1 1 2 200 

Egyéb 
0 0 0 0 

Összesen 6 6 8 133 

 

Használói elégedettség mérés 

 

Használói igény- és elégedettség méré-

sek 
2018. évi 

tény 
2019. évi 

terv 
2019. évi 

tény 

változás %-ban 

előző évhez ké-

pest 

A használói igény- és elégedettség-

mérések száma 
16 12 14 87 

A használói igény- és elégedettség-

mérések során a válaszadó használók 

száma 
337 240 234 69 
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Innovatív megoldások, újítások: (a sorok száma bővíthető) 

 

Megnevezés Leírás, ismertető 

Jászsági Népmesepont EFOP-3.3.4-2017-00001 pályázat 

 

A 2019. évi tevékenység szöveges ismertetése és értékelése (maximum 1000 karakter). 

 

Továbbra is jelentős érdeklődés van az EFOP-3.3.4 pályázatból megvalósult Jászsági Népmese-

Pont iránt! A pályázatban vállalt együttműködő partnereken túl is rengeteg csoport (nem csak 

Jászberényből, de az egész Jászságból, a megyéből, sőt a megyén kívülről is) érdeklődik a Mese-

Pontunk iránt. Emiatt elmondható, hogy Könyvtárunk Gyermekrészlege (is) maximális kihasz-

náltsággal működik: napi átlagban 3-4 csoport vesz részt foglalkozásokon.  

Havi rendezvényeinken rendszeresen mérjük a résztvevők elégedettségét. Az átfogó, nagyobb 

használói igény- és elégedettségmérés előkészítését 2020-ra tervezzük.  
 

 

VI. GAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS FŐBB ADATOK  

 

Bevételi és kiadási előirányzatok alakulása:  

 

 Pénzügyi adatok (ezer Ft-ra kerekítve)  
2018. 

évi 

tény 

 

2019. 

évi terv 

2019. 

évi 

tény 

elté-

rés 

%-

ban 

az 

előző 

évhez 

ké-

pest 

Bev

étel 

Az intézmény működési bevétele 1231 1231 1137 92 

Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető 

bevétel (nem fenntartótól származó bevételek) 
1231 1231 1137 92 

– ebből a késedelmi díjbevétel  235 235 203 86 

– ebből beiratkozási díjbevétel  703 703 691 98 

Támogatás, kiegészítés és átvett pénz-

eszköz 
56541 56541 53473 95 

– ebből fenntartói támogatás 40840 40840 16343 40 

– ebből felhasznált maradvány 0 0 0 0 

– ebből pályázati támogatás 15701 15701 37130 236 

– a pályázati támogatásból EU-támogatás 12429 12429 34836 280 

Egyéb bevétel összesen  0 0 0 0 

Bevétel összesen  57772 57772 54610 95 
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Kia

dás 

Személyi juttatás 34827 34827 39108 112 

Munkaadókat terhelő összes járulék 6486 6486 7149 110 

Dologi kiadás     6898 6898 7345 106 

Egyéb kiadás 0 0 0 0 

Kiadás összesen  53997 53997 53602 99 

 

Megjegyzés:  

A Könyvtárvezetőnek nincs tudomása a fenntartó Jászkerület Nonprofit Kft által a 2019-es évre a 

Könyvtár tevékenységeire tervezett költségvetésről. A cég ügyvezetője által (többszöri kérés ellené-

re) sem történt egyeztetés a könyvtár 2019-es költségvetéséről.    

 

 

Dátum: 2020. 01. 21. 

         …………………………. 

aláírás 

               Intézményvezető 

 

 

 

Dátum: 2020. 01. 28. 

……………………………….. 

         aláírás 

        Fenntartó 


