
A katasztr6favedelemrol es a hozza kapcsol6d6 egyes torvenyek m6dosftasar61 sz616 20 II. evi CXXVIII. tt>r
veny 46.§ (4) bekezdese szerinti veszelyhelyzetben Etyek Nagyktizseg Onkormanyzat Kepvisel6-testiiletenek 
feladat-es hataskoreben eljar6 polgarmester hatarozata 

Etyek Nagykozseg Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek 

61/2021. (IV.14.) hatarozata 

a Magyar-kut Konyvtar es Miivelodesi Haz eves munkatervenek elfogadasarol 

I. Etyek Nagykozseg Polgarmesterekent figyelernrnel 

- a veszelyhelyzet kihirdeteserol es a veszelyhelyzeti intezkedesek hatalybalepese
rol sz616 27/2021. (I.29.) Kormanyrendeletre, 

- a katasztr6favedelemr6l es a hozza kapcsol6d6 egyes tOrvenyek m6dositasar61 sz616 
2011. evi CXXVIII. torveny 46.§ (4) bekezdesere, 

- a kozmiivelodesi alapszolgaltatasok, valamint a kozrniivelodesi intezmenyek es a ko
zossegi szinterek kovetelmenyeirol sz616 20/2018. (VII.9.) EMMI rendelet 3.§ (1) be
kezdeseben foglaltakra, valamint 

- a muzealis intezrnenyekrol, a nyilvanos konyvtari ellatasr61 es a kozmiivelodesrol 
sz616 1997. evi CXL. torveny 78/I. § (4) bek. b) pontjaban foglaltakra 

Etyek Nagykozseg Onkormanyzatanak Kepviselo-testiilete feladat-es hataskoreben eljarva a 
Magyar-kut Konyvtar es Miivelodesi Haz eves munkatervet a hatarozat melleklete szerinti 
tartalomrnal elfogadom. 

II. Felkerem a jegyzot, hogy jelen hatarozatom vegrehajtasahoz sztikseges intezkedeseket 
haladektalanul tegye meg. 

Hatarido: azonnal 
Felelos: polgarmester, jegyzo 

Zolyomi Tamas 
polgarmester 

~~~<~ 
Mecserine dr. Szilagyi Erzsebet 

jegyzo 



A katasztr6favedelemrol es a hozza kapcsol6d6 egyes tOrvenyek m6dositasar61 sz616 20 11. evi CXXVIII. tor
veny 46.§ (4) bekezdese szerinti veszelyhelyzetben Etyek Nagykozseg Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek 
feladat-es hataskoreben eljar6 polgarmester hatarozata 

INDOKOLAS 

a Magyar-kut Konyvtar es Miivelodesi Haz eves munkatervenek elfogadasarol szolo 
6112021. (IV.14.) hatarozathoz 

A kozmiivelodesi alapszolgaJtatasok, valamint a kozmiivelodesi intezmenyek es a kozossegi 
szinterek kovetelmenyeirol sz616 20/2018. (VII.9.) EMMI rendelet 3.§ (1) bekezdese ertelme
ben a feladatellat6 az altala nyujtott kozmiivelodesi alapszolgaltatas megszervezesehez eves 
szolgaltatasi tervet keszit. 

Az eves szolgaltatasi terv tartalmazza: 
a) a biztositott kozmiivelodesi alapszolgaltatasok kereteben tervezett kozossegi programok, 

tevekenysegek es folyamatok (a tovabbiakban egyiitt: kozossegi tevekenyseg) megnevezeset, 
b) a kozossegi tevekenyseg celjanak rovid leirasat, 
c) az egyes kozossegi tevekenysegek kozmiivelodesi alapszolgaltatasokba val6 besorolasat 

azzal, hogy minden egyes kozossegi tevekenyseg csak egy alapszolgaltatasba sorolhat6 be, 
d) a kozossegi tevekenyseg rendszeresseget vagy tervezett idopontjat es a resztvevok terve

zett szamat, valamint 
e) a helyi lakossag kozossegi tevekenysegek megtervezeseben, megval6sitasaban es erteke

leseben val6 reszvetelenek m6djait. 

A feladatellat6 az eves szolgaltatasi tcrvet a feladatelliitas helyen, tovabba a kozmuvelodesi 
intezmenyben vagy a kozossegi szinterben, illetve a helyben szokasos m6don kozzeteszi leg
kesobb a fenntart6i j6vahagyast koveto 15 napon bel til. 

Kozmiivelodesi intezmeny eseteben az eves szolgaltatasi terv a kozmiivelodesi intezmeny 
eves munkatervenek reszet kepezi. 

A muzealis intezmenyekrol, a nyilvanos konyvtari elllitasr6l es a kozmiivelodesrol sz616 
1997. evi CXL. torveny 78/1. § (4) bek. b) pontja alapjan az az onkormanyzat, amely kozos
segi szinteret vagy kozmuvelodesi intezmenyt tart fenn kiadja az altala fenntartott kozmiive
lodesi intezmeny alapit6 okiratat, j6vahagyja szervezeti es miikodesi szabalyzatat, eves mun
katervet es koltsegveteset. 

Etyek Nagykozseg Onkormanyzata Kepviselo-testiiletenek a helyi kozmiivelodesi tevekeny
seg tamogatasar61 sz616 16/2018. (X.19.) onkormanyzati rendelete 1.§-a ertelmeben Etyek 
Nagykozseg Onkormanyzatanak Kepviselo-testiilete, a Magyar-kut Konyvtcir es Miivelodesi 
Hazon (tovabbiakban: feladatellat6) keresztiil a 2.§-7.§ szakaszokban foglalt kozmiivelodesi 
alapszolgaltatasokat biztositja a telepiilesen. 

A Magyar-kut Konyvtar es Miivelodesi Haz intezmenyvezetoje a 2021. evi intezmenyi mun
katervet elkeszitette, melynek reszet kepezi az eves szolgaltatasi terv. 

Tekintettel a veszelyhelyzet kihirdeteserol es a veszelyhelyzeti intezkedesek hatalybalepese
rol sz616 27/2021. (1.29.) Kormanyrendeletre, valamint a katasztr6favedelemrol es a hozza 
kapcsol6d6 egyes torvenyek m6dositasar61 sz616 2011 . evi CXXVIII. torveny 46.§ (4) bekez-



A katasztr6favedelemrol es a hozza kapcsol6d6 egyes torvenyek m6dosftasar61 sz616 2011. evi CXXVIII. tor
veny 46.§ (4) bekezdese szerinti veszelyhelyzetben Etyek Nagykozseg Onkorm{myzat Kepviselo-testiiletenek 
feladat-es hataskoreben eljar6 polgarmester hatarozata 

deseben kapott felhatalmazasra, tovabba a kozmuvel6desi alapszolgaltatasok, valamint a 
kozmuvelodesi intezmenyek es a kozossegi szinterek kovetelmenyeir6l sz616 20/2018. 
(VII.9.) EMMI rendelet 3.§ (1) bekezdeseben, es a muzealis intezmenyekr6l, a nyilvanos 
konyvtiri ellatasr6l es a kozmuvel6desr6l sz616 1997. evi CXL. torveny 78/1. § (4) bek. b) 
pontjaban foglaltakra, meghoztam a Magyar-kltt Konyvtar es Muvelodesi Haz eves munka
tervenek elfogadasar6l sz616 61/2021. (IV.l4.) hatarozatot. 

'2.' _: ,,~ 
Zolyomi Tamas 

polgarmester 



A Magyar-kilt Konyvtar es 
Muvelodesi Haz 

2021. evi Inunkaterve 

Keszitette: 

Juhasz Karoly 

intezmeny igazgat6 

2091 Etyek, Alcsuti ut 1. 

Etyek, 2021. aprilis 14. 



I. V EZETOI OSSZEFOGLALO 

A Magyar-kut Konyvtar es Miivelodesi Haz Etyek Nagykozseg Onkormanyzata 
altai fenntartott integralt kulturalis, kozmiivelodesi intezmeny, amelynek celja es 
feladata is egyben a szinvonalas konyvtari szolgaltatasok es a valtozatos kozmiivelodesi 
feladatok eUatasa, biztositasa. 

Az intezmeny korszerii epiiletben es modern eszkozparkkal rendelkezik. 
2020. junius 30.-tol az intezmeny neve Magyar-kut Konyvtar es MiiveiOdesi Hazra 

valtozott. 2021. januar 4.-tol Juhasz Karoly, felsofoku vegzettsegii kozmiivelOdesi 
szakember az intezmeny igazgatoja. 

Legfontosabb celunk a jovore vonatkozoan, bogy az intezmeny modern, a kor 
elvarasainak megfelelo, az olvasokozonseget mindenben kielegito konyvtari 
szolgaltatasokat nyujtson, olvasasnepszeriisito tevekenyseget vegezzen, mikozben 
kozossegeket formal, es integralt kulturalis intezmenykent szolgalva a telepiilest, 
alapveto kozmiivelodesi szolgaltatasokat nyujt, ingyenes es szinvonalas kulturalis 
programokat kinal az etyeki polgaroknak. 

A Latogatokozpont intezmenyiink reszet kepezi, igy a jovoben a konyvtari es 
kozmiivelodesi feladatok mellett, munkank reszeve valik a kulturalis turizmus 
elosegitese, a Latogatokozpont iizemeltetese, es tartalommal valo megtoltese. 

D. SZERVEZETI KERDESEK: 

2020. evi 2021. evi 
teny terv 

bsszletszam (teljes munkaidore atszamitva) 
3 4.5 osszletszam (fo) 

Ebbol vezeto vagy magasabb vezeto (teljes munkaidore atszamitva) 1 1 

osszesen 1 1 

Konyvtaros 
szakkepesitessel 1 atszamitva te/jes munkaidore 1 

Konyvtari 1 
szakmai KozepfokU szakk. 

osszesen 1 
munkakorben (kvtar asszisztens, 
foglalkoztatott adatrogzito-OKJ) atszamitva te/jes munkaidore 1 

1 
ak 

osszesen 0 0 

Egyeb felsOfokU 0 
atszamitva te/jes munkaidore 0 

osszesen 2 2 
Mindosszesen konyvtari szakmai 
munkakorben atszamitva te/jes munkaidore 

2 2 



osszesen 0 0 
Egyeb alkalmazott 
felsOfokU 

0 atszamitva teljes munkaidare 0 
Egyeb -
alkalmazott 1.5 osszesen 1 

Egyeb alkalmazott 
kozepfokU 

1.5 atszamitva teljes munkaidare 1 
-~-

osszesen 1 1.5 
Mindosszesen egyeb alkalmazott 

atszamitva teljes munkaidare 1 1.5 
~ --- --

Osszes letszam (fO): 3 
4.5 

Kozfoglalkoztatottak szama (fo) 0 0 

3 . SZAKMAI M UKODES: 

Nyitvatartas 

Nyitvatartas a (kozponti) konyvtarban 

valtozas %-ban 
Mutatok 2020. eviteny 2021. evi terv elozo evhez kepest 

Heti nyitvatartasi 6rak szama (a kozponti 37 37 0 
konyvtarban) (6ra) 

Hetvegi (szombat, vasamap) nyitvatartas 3 3 0 
betente osszesen (ora) 

Heti 16 ora utani nyitvatartas osszesen (6ra) 10 10 0 

Nyari zarvatartasi ida 67 0 nem 
Munkanapok szama: (karanten- (tekintettel a ertelmezheto, 

idoszak) konibbi tekintettel a 
karanten- karanten-
idoszakra) idoszakra 

Teli zarvatartasi ida 0 0 0 
Munkanapok szama: 

Nyitvatartasi napok egy atlagos heten 5 5 0 



Nyitvatartasi napok szama a targyevben: 120 265 nem 
(ajunius 23-ai (teljes evben) ertelmezhet6, 
ujra nyitast61 tekintettel a 
dec. 31-ig) karanten-

id6szakra 

Nyitvatartas a fi6kkonyvtarakban ( csak a fi6kkonyvtarakkal rendelkezo konyvtaraknak sziikseges 
kitolteni!) 

A fi6kkonyvtarak szama: 0. 

valtozas %-ban 
Mutatok 2019. evi teny 2020. evi terv elozo evhez kepest 

Heti nyitvatartasi orak szama a 
fiokkonyvtarakban (osszesftve-, ora) 

Hetvegi (szombat, vasamap) nyitva tartas 
(osszesftve, ora) 

Heti 16 ora utani nyitva tartas (osszesitve, 
ora) 

Nyari zarva tartasi id6 
Munkanapok szama (osszesitve): 

Teli zarva tartasi id6 
Munkanapok szama (osszesitve): 

Nyitvatartasi napok szama a targyevben 
(6sszesitve): 

2021. evben tervezik-e a konyvtar nyitvatartasanak m6dositasat: igen!nem (a megfelelo 
alahUzand6) 

Ha igen, akkor miert: 

Az intezmeny nyitvatartasi idejenek modositasat, a konyvtarhasznaloi szokasokra valo 
tekintettel, valamint az intezmeny integralt jellegebol ad6d6 allando programok 
szervezese miatt tervezziik. 



Olvas6i es dolgoz6i szamit6gepek (db) 

Olvasoi szamitogepek szama helybeo 
2020. evi teny 2021. evi terv 

valtozas %-ban elozo 
hasznalatra evhez kepest 

Katal6gus (csak az JKRIOPA C erhetii el) 
1 1 0 

Olvas6i munkaallomas 3 3 0 

Dolgoz6i munkaallomas 4 4 0 

6sszesen 8 8 0 

2021. evi tervezett felujitasok, beszerzesek szoveges bemutatasa szamit6gepek, reprogratiai 
eszkozok, hangtechnika es egyeb IKT eszkozok teriileten (mavimum 500 karakter) 

A 2021-ben az informatikai eszkozeink karbantartasa es kisebb, sziikseges javitasok 
mellet az online katalogus bevezeset tervezziik. Mas nagyobb informatikai beruhazast, 
jelenleg nem terveziink. 

Internetszolgaltatas valtozasanak adatai ( csak ha 2021. evben eltero lesz a 2020. evhez kepest) 

Savszelesseg: 
Sebesseg: 
Olvasoi wifi szolgaltatas: .Y!!! I lesz (a megfelelo alahuzand6) 

Az intezmeny szakmai szervezeti egysegei altai vegzett tevekenysegek ismertetese 

Gyiijtemeny 

Gyii j tern en yfej lesztes 

Mutatok valtozas %-
2020.eviteny 

2021. evi 
ban elozo 

terv evhez kepest 

Gyarapitasra forditott osszeg (brutt6 ezer Ft) 1120 1120 0 

- ebbol foly6irat (brutt6 ezer Ft) 250 250 0 

- ebbol CD/DVD/elektronikus dokumentum (brutt6 ezer 40 40 0 
Ft) 

Gyermekkonyvtarba/reszlegbe bekeriilt dokumentumok szama 372 372 0 
(db) 



Helytorteneti gyujtemenybe bekeriilt dokumentumok szama (db 0 nem 
) tervezheto! 

Nemzetisegi gyujtemenybe bekeriilt dokumentumok szama (db) 0 0 

Zenei gyujtemenybe bekeriilt dokumentumok szama (db) 0 0 

A konyvtari allomany eves gyarapodasa 6sszesen (db) 400 400 

A gyujtemenybol apasztott dokumentumok szama 0 200 

Gyiijtemenyfeltanis 

Mutatok 

2020. evi teny 2021. evi terv 

Epitett elektronikus katal6gusokban/adatbazisokban 400 400 
rogzitett rekordok szama 

Feldolgozas idotartama (egy dokumentum feldolgozasanak 30 30 
atlagos idotartama percben kifejezve) 

Beerkezo uj dokumentumok olvas6k szamara torteno 5 5 
hozzaferhetove valasanak idotartama napokban kifejezve 
(atlagosan) 

A gyujtemeny elektronikus feldolgozottsaga (az 87 90 
elektronikus katal6gusban feltart dokumentumok szama a 
gyujtemeny egeszenek %-aban) 

A konyvtar altai hasznalt integralt konyvtari rendszer megnevezese: SZIKLA 
Beszerzes eve: 2005 
Az IKR folyamatos frissitese biztositott lesz 2021-ben: igenlnem 

0 

0 

0 

0 

+100% 

valtozas 
0/o-ban 
elozo 
evhez 
kepest 

0 

0 

0 

+3% 



Al!omanyvedelem 

valtozas %-

Mutatok 2020.eviterv 2021 . evi terv 
ban elozo 

evhez 
kepest 

Targyevben fertotlenites, kotes, javitas, rem tervezhet6! nem tervezhet6! 0 
restaurahis, savtalanitas vagy egyeb aktiv 
allomanyvedelmi intezkedesben reszesiilt 
dokumentumok szama 

Muzealis dokumentumok szama ~ 0 0 

Restauralt muzeatis dokumentumok szama 0 0 0 

Az allomanyvedelmi celb61 digitalizalt es a ~ 0 0 
konvertalt dokumentumok szama 

Biztonsagi jellel ellatott dokumentumok szama p 0 0 

Hasznalati mutat6k 

Konyvtarhasznalat 

Konyvtarhasznalat 2020. evi teny 2021. evi terv 
valtozas %-ban 

elozo evhez kepest 

Beiratkozott olvas6k szama (fo) 500 500 0 

A konyvtari Iatogatasok szama (db) 6000 6000 0 

Ebbol csoportok (db) 15 15 0 



Dokumentumforgalom 

Konyvtarhasznalat 2020. evi h!ny 2021. evi terv 
valtozas %-ban elozo 

evhez kepest 

Kolcsonzott dokumentumok szama (db) 7100 7100 0 

- Ebbol kolcsonzott e-dokumentumok 0 0 0 
szama (db) 

Helyben hasznalt dokumentumok (db) 20000 20000 0 

Konyvtarkozi kolcsonzes - kiildott dok. (db) 
0 0 0 

Konyvtarkozi kolcsonzes - kapott dok. (db) 
60 60 0 

Irodalomkutatasok, temafigyelesek szama (db) 
0 0 0 

Online es elektronikus szolgaltatasok 

Elektronikus szolgaltatasok 

A tavolr61 elerheto es helyben igenybe veheto szolgaltatasok fejlesztese. Amennyiben fejlesztese 
tervezett a targyevben, kerjiik l-est itjon, ha nem, akkor O-at. 

Szolgaltatas 2021-ben tervezett 
A fejlesztes reszletes Ieirasa 

(1=1/N=O) 

Honlap 1 Uj, sajat intezmenyi honlapot terveziink. 

OPAC 0 -

Adatbazisok lhazai vagy 0 -
kiilfoldi adatbazis/ 

Referensz szolgaltatas 0 -

Kozossegi oldalak 0 -

Hirlevel 1 Szeretnenk ujra inditani olvas6inkszamara 
a rendszeres hirlevel-szolgaltatasunkat. 

RSS 0 -



Epitenek-e sajat adatbazist a konyvtarban (pl. helytorteneti): 
lgen/nem: 
Ha igen, akkor milyen temakorben: ........................ .. .............................................. ... . 
Folytatjak a sajat adatbazis epiteset 2020-ben: Igen/ Nem 

Online szolgaltatasok 2020. evi h~ny 2021. evi terv 
valtozas %-ban 

elozo evhez kepest 

Tavhaszmilatok szama 15000 15000 0 

A konyvtar honlapja {teljes webhely) mely 0 0 0 
nyelveken erheto el a magyaron kiviil 

A konyvtari honlap tartalomfrissiteseinek 2 2 0 
gyakorisaga (alkalom/h6nap atlagosan) 

A konyvtari honlap tartalomfrissitesenek szama nem nem 0 
osszesen tervezheto! tervezheto! 

A konyvtarban hasznalhat6 adatbazisok szama 1 1 0 

A Web 2.0 interaktiv konyvtari szolgaltatasok szama 1 1 0 
(db) 

A Web 2.0 interaktiv konyvtari szolga!tatasokat nem nem 0 
igenybe vevo hasznal6k szama (fo) tervezheto tervezheto! 

A konyvtari OP AC hasznalatanak gyakorisaga 0 0 0 
(hasznalat/ev) (kattintas az OP AC-ra) 

Targyevben a konyvtar altai nyilt hozzaferes(i 0 0 0 
publikaci6kent elerhetove tett dokumentumok szama 
{db) 

Digitalizalas 

2020.eviteny 2021. evi terv 
valtozas %-ban elozo 

evhez kepest 

Digitalizalt dokumentumok szama 0 0 0 



Kepzesek, konyvtari programok, kiallitasok 

Osszesfto tablazat 

2020.eviteny 2021. evi terv 
valtozas %-ban elozo 

evhez kepest 

Az osszes konyvtari kepzes, program szama 21 21 0 

A konyvtari programokon, kepzeseken 430 430 0 
resztvevok szama osszesen 

A konyvtari kepzeseket, tevekenysegeket tamogat6 0 0 0 
helyi kiadvanyok szama 

Tema szerint 

2020. evi teny 2021. evi terv valtozas % -ban elozo 
evhez kepest 

A konyvtar altai szervezett olvasasi 2 2 0 
kompetenciafejlesztest, szovegertes fejleszteset 
tamogat6 nem formalis kepzesek es programok 
szama 

A konyvtar altai szervezett olvasasi 40 40 0 
kompetenciafej lesztest, szovegertes fej leszteset 
tamogat6 nem formalis kepzeseken es programokon 
resztvevok szama 

A konyvtar altai szervezett digitalis 2 2 0 
kompetenciafejlesztesi, informaci6keresesi 
ismereteket nyiljt6 nem formalis kepzesek es 
programok szama 

A konyvtar altai szervezett digitalis 40 40 0 
kompetenciafej lesztesi, informaci6keresesi 
ismereteket nyiljt6 nem formalis kepzeseken es 
programokon resztvevok szama 



A konyvtar altai szervezett engedelyezett, 0 0 0 
akkreditalt kepzesek, tovabbkepzesek szama 

A konyvtar altai szervezett engedelyezett, 0 0 0 
akkreditalt kepzeseken, tovabbkepzeseken 
resztvevok szama 

A konyvtar altai szervezett konyvtarhasznalati 10 10 0 
foglalkozasok szama 

A konyvtar altai szervezett konyvtarhasznalati 200 200 0 
foglalkozasokon resztvevok szama 

A konyvtarban a targyevben szervezett helyi 5 5 0 
kozossegi programok, rendezvenyek szama 
osszesen 

A konyvtarban a targyevben szervezett helyi 100 100 0 
kozossegi programok, rendezvenyeken 
resztvevok szama 

A konyvtarban szervezett idoszaki kiallitasok 2 2 0 
szama 

A konyvtarban szervezett idoszaki kiallitasok 50 50 0 
latogat6inak szama 

Egyeb temaju programok, kepzesek szama 0 0 0 

Egyeb temaju programon, kepzesen resztvevok 0 0 0 
szama 

Az osszes konyvtari kepzes, program szama 21 21 0 



Celcsoport szerint 

*Minden celcsoport csak egyszer szamolhat6 a rendezveny fO celja szerint. 

2020.eviteny 2021. evi terv 
valtozas %-ban elozo 

evhez kepest 

A konyvtar altai szervezett hlitranyos 5 5 0 
helyzetueket celz6, a tarsadalmi egyiittelest 
erosito, diszkriminaci6-ellenes, szemleletformal6, 
toleranciara nevelo es multikulturalis kepzesek, 
programok szama 

A konyvtar altai szervezett hlitninyos 100 100 0 
helyzetueket celz6, a tarsadalmi egyiittelest 
erosito, diszkriminaci6-ellenes, szemleletformal6, 
toleranciara nevel6 es multikulturalis 
kepzeseken, programokon resztvevok szama 

A konyvtar altai szervezett nemzetisegi 1 1 0 
k6z6ssegi identitast erosito programok szama 

A konyvtar altai szervezett nemzetisegi 20 20 0 
k6z6ssegi identitast erosito programokon 
resztvevok szama 

A konyvtar altai szervezett fogyatekossaggal 0 0 0 
elok konyvtarhasznalatat segit6 kepzesek, 
programok szama 

A konyvtar altai szervezett fogyatekossaggal 0 0 0 
elok konyvtarhasznalatat segito kepzeseken, 
programokon resztvevok szama 

A konyvtar altai a nyugdijas korosztaly szamara 5 5 0 
szervezett programok, kepzesek szama 

A konyvtar altai a nyugdijas korosztaly szamara 100 100 0 
szervezett programokon, kepzeseken resztvevok 
szama 

Targyevben a csaladok szamara meghirdetett 10 10 0 
rendezvenyek szama 

Targyevben a csaladok szamara meghirdetett 210 210 0 
rendezvenyeken resztvevok szama 



Egyeb celcsoportnak szant kepzesek szama 0 0 0 

Egyeb celcsoportnak szant kepzesen resztvevok 0 0 0 
szama 

Az osszes konyvtari kepzes, program szama 6 6 0 

Szolgaltatasok nemzetisegek es fogyatekkal elok szamara 

Nemzetisegek szamara biztositott dokumentumok, szolgaltatasok 

A konyvtarunk jelenleg nem nyujt nemzetisegi konyvtari ellatast. 

Dokumentumok a nemzetisegek szamara 2020.eviteny 2021. evi terv 
valtozas %-ban elozo 

evhez kepest 

Konyvek 

Foly6iratok (cimek szama) 

Elektronikus dokumentumok 

Osszesen 

Szolgaltatasok fogyatekkal elok szamara 

Szolgaltatasok szama 2020.eviteny 2021. evi terv 
valtozas %-ban 

elozo evhez kepest 

Fogyatekossaggal elok konyvtarhasznalatat segito 0 0 0 
IKT eszkozok szama 

Fogyatekossaggal elok szamara akadalymentes 0 0 0 
szolgaltatasok szama 



I. FEJLESZTESEK 

t. Epiilet allapota (kerjiik kiv<Hasztani): 
Legut6bbi reszleges vagy teljes felujitas eve: 2014. 

1) Hasznalhatatlan (a konyvtar ideiglenes helyen mukodik, mert az eredeti epiilet nem 
hasznathat6 ). 
2) Dohos, nedves, omladoz6 vakolat, huzatos nyilaszar6k, elegtelen flites, elegtelen szellozes, 
sotet terek ( ezen jellemzok koziil barmelyik meglete eseten, pl. az epiilet 30%-ban). 
3) Tiz evnel regebbi festes, korszerutlen vilagitas, gazdasagtalan flites ( ezen jellemzok koziil 
barmelyik meglete eseten, pl. az epiilet 30%-ban). 
4) Viszonylag karbantartott, de esztetikailag kifogasolhat6. 
5) Felujitott, esztetikusan berendezett. 
6) A modern konyvtarepiteszeti trendeknek megfelelo terek 
7) Egyeb: ......... ..... .......... .... ...................................... ... ...... ................. . 

2. Legut6bbi reszleges vagy teljes fejujitas eve: 2014. 

1) Hasznalhatatlan 
2) Nem esztetikus, regi (20 evnel regebbi bUtorok) 
3) Meg hasznalhat6 (15 evnel regebbi bUtorok) 
4) (J jszeru ( 10 evnel regebbi butorok) 
5) Korszerii (5 evnel regebbi butorok) 
6) Uj (0-5 ev kozotti beszerzesu butorok) 
7) Egyeb: ................................. ... ..... . .......................................... ..... . 

3. Tervezett jelentosebb eszkozbeszerzesek 

A 2021-ben nagyobb eszkozbeszerzest, vagy beruhazast, konyvtari cellal nem 
terveziink. Mivel az epiilet modern, jo adottsagokkal rendelkezik, igy a celunk a 
meglevo eszkozpark fejleszh~se, karbantartasa. 

Megnevezes darab ezer megjegyzes 
forint 

Gepjimnii 0 0 

ebbol szemelygepkocsi 0 0 

Szamit6gep 0 0 

ebbol olvas6i 0 0 

ebbol szerver 0 0 

Fenymasol6 0 0 

Szkenner 0 0 

Storage, egyeb adattarol6 (kapacitasat a megjegyzesbe keijiik 0 0 
megadni Tb-ban) 

IKR fejlesztes 0 0 

egyeb: ........... 0 0 



Eszkozbeszerzesre forditott osszeg osszesen 

A 2021 . evi tervezett tevekenyseg szoveges ismertetese es ertekelese: 

Ez evi celunk az etyeki lakosok kulturalis es kozmiivelodesi igenyeinek minel magasabb 
szinvonalon torteno kiszolgalasa. A korabbi evekben megszokott rendezvenyeken es 
programokon tul, uj esemenyek megszervezesevel is, melyek koszt kiallitasokat, 
konyvbemutatokat es felolvaso esteket szeretnenk letrehozni. De terveink kozt szerepel 
az etyeki szinhazi elet elinditasa nem csak a nyari, szabadteri szezonra fokuszalva. 
Tevekenysegiinkben kiemelten fontos szerepet szanunk a helyi hagyomanyok 
bemutatasanak, tovabbadasanak. A neptanc es a nepzene kozosseg teremto, 
szorakoztato es gyonyorkodteto szerepenek a telepiilesen torteno erositesere. 

1. Palyazatok, projektek 

Hazai palyazatok Palyazott Elnyert Tamogato Kezdete Befejezese 
megnevezese osszeg ( ezer osszeg 

Ft) (ezer Ft) 

Erdekeltsegnovel6 h~plet jelenleg EMMI - -
alapjan folyamatba 
szamitjak n a p<Hyazat 

0 0 0 0 0 0 

Europai Unios Palyazott Elnyert Tamogat6 Kezdete Befejezese 
palyazatok osszeg osszeg 
megnevezese (ezer Ft) (ezer Ft) 

0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 

Egyeb, nem hazai Palyazott Elnyert Tamogat6 Kezdete Befejezese 
forrasokra epiilo osszeg osszeg 
palyazatok megnevezese (ezer Ft) (ezer Ft) 

0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 



I. MENEDZSMENT, MINOSEGIAANYiTAS, KOMMUNIKACIO 

A tervezett menedzsment es min6segininyitasi tevekenysegek 2021-ben, a targyevi konyvtar 
kommunikaci6s celok bemutatasa 

A 2021-es evre vonatkozoan pontos szamokat nem tudunk elore meghatarozni. Minden 
lehetoseget ki szeretnenk hasznalni, a rendelkezesre allo osszes kommunikacios 
csatornan annak erdekeben, bogy meg tudjuk szolitani a jelenlegi es a leendo 
olvasoinkat, az etyeki lakosokat. 

Kommunikacio valtozas %-
2020. evi 

2021. evi terv 
ban elozo 

teny evhez 
kepest 

Kommunikaci6s koltsegek (ezer Ft) 

TV megjelenesek szama (fizetett hirdetesek nelkiil) 

Radio megjelenesek szama (fizetett hirdetesek nelkiil) 

irott sajt6 megjelenesek szama (fizetett hirdetesek nelkiil) 

Online hirek szama 

Kozossegi mediaban megjeleno hirek szama 

Hirlevelek szama 

Fizetett hirdetesek szama (mediumt61 fiiggetleniil, becsiilt 
ertek, ezer Ft) 

Egyeb: ... . 

Partnerseg, egytittmilkodesek 

Kozossegi szolgalatlonkentesseg 

Kozossegi szolgalat/onkentesseg 2020.eviteny 2021. evi terv 
valtozas %-ban 

elozo evhez kepest 

Az iskolai kozossegi szolgalatot a konyvtarban 5 5 0 
teljesitok szama 



A:z. iskolai kozossegi szolgalat fogadasara a 5 5 0 
koznevelesi intezmenyekkel kotott 
megallapodasok szama 

A konyvtarban dolgoz6 onkentesek szama 5 5 0 

Partnerseg 

A partneri kapcsolatainkat folyamatosan szeretnenk epiteni. A jelenlegieket pedig 
kiilonos gondossaggal apolni. 

A konyvtarral irasos egyiittmiikodest kotc:i 
valtozas %-ban partnerek szama 2020. evi teny 2021. evi terv 

elozo evhez kepest 

Civil szervezetek 3 3 0 

Hataron ruli konyvtarak 0 0 0 

v allalkoz6k 0 0 0 

Oktatasi intezmenyek 5 5 0 

Egyeb 0 0 0 

Osszesen 8 8 0 

Haszmll6i elegedettseg meres 

A 2021-es ev soran mindenkeppen sziikseges egy hasznaloi elegedettseg merest elvegezni. 
Ennek fel keD mernie az intezmeny szolgaltatasaival kapcsolatos olvaso igenyeket, 
eszreveteleket. KiiiOn ki kell terniink a kozmfivelodesi szolgaltatasainkra is. 

Hasznaloi igeny- es elegedettseg meresek 
valtozas % -ban 

2019. evi teny 2020. evi terv 
elozo evhez kepest 

A hasznal6i igeny- es elegedettseg-meresek szama 0 1 +100 

A hasznal6i igeny- es elegedettseg-meresek soran a 0 min. 100 +100 
valaszado hasznalok szama (reprezentati 

v meressel) 



I. GAZDALKODASSAL KAPCSOLA TOS FOBB ADA TOK 

Beveteli es kiadasi eloiranyzatok alakullisa: 

elh~res % -ban az 
2021. evi eloz{j evhez 

terv kepest: 
(egesz 

Nnziigyi adatok (ezer Ft-ra kerekitve) 
2020. evi evre, A 

teny Latogat6 Latogat6komont 
integnilc:1sa miatt 

kozpontt nem ertelmezheto 
al adatok! 

egyiitt) 

nem 

Az intezmeny mfi kodesi bevetele 1133 
tervezheto 
ajarvany 
miatt 

nem 
tervezheto 

Ebbol a konyvtar szolgaltatasaihoz kotheto ajarvany 
bevetel (nem fenntart6t61 szarmaz6 bevetelek) 259 miatt 

nem 
- ebb61 a kesedelmi dijbevetel n.a. tervezheto 

nem 
- ebb6/ beiratkozasi dijbevetel n.a. tervezheto 

Be 
vet Tamogatas, kiegeszites es atvett penzeszkoz 15743 
el 

- ebb61 fenntart6i tamogatas 8007 

- ebbol felhasznalt maradvany 
nem 

n.a. 
tervezheto 

- ebb61 palyazati tamogatas 
nem 

n.a. 
tervezheto 

- a palyazati tamogatasb61 EU-tamogatas 
nem 

n.a. 
tervezheto 

Egyeb bevetel osszesen 873 
nem 
tervezheto 

Bevetel osszesen 16876 
--

Szeme1yi juttatas 10397 26369 
Ki 
ada Munkaad6kat terhelo osszes jarulek 1566 47120 
s 

Do1ogi kiadas 4363 10012 



Egyeb kiadas 76 

Kiadas osszesen 15931 

Datum: Etyek, 2021. aprilis 14. 

Datum: Etyek, 2021. aprilis 14. 

500 

41593 

alairas 
Intezmeny igazgat6 

abiinis 
Fenntart6 



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

(1)               Állami 

normatíva

(2) Önkormányzati 

támogatás (állami 

normatíván kívül)

(3)                Egyéb 

hazai állami pályázati 

támogatás (NKA, Csoóri 

Alap, egyedi 

támogatás..)

(4)                 

Európai Uniós 

pályázati 

támogatás

(5)               

Saját bevétel

(6)               Egyéb 

bevételi forrás 

(adomány, Norvég 

Alap…)

Oktatási intézmények rendezvényeinek 

befogadása

az intézmények 

rendezvényeinek támogatása
folyamatos 200/alkalom Látogatóközpont/Művelődési Ház folyamatos egyeztetések 0 0 0

Kézműves Alkotó Kör
Művelődő közösség 

támogatása
1 alkalom/hét 15 fő Művelődési Ház önszerveződő csoport 0 0 0

Néptánc együttes
működésük, fejlődésük 

támogatása
8 alkalom/hó 30 fő Látogatóközpont folyamatos egyeztetések 0 0 0

Kórus próbák  helyszín biztosítása 4 alkalom/hó 30 fő Művelődési Ház folyamatos egyeztetések 0 0 0

Baba-Mama klub közösségépítés 2 alkalom/hó 10 fő/alkalom Művelődési Ház folyamatos egyeztetések 0 0 0

60+Senior klub életminőség javítás 1 alkalom/hó 230 fő/ alkalom Művelődési Ház folyamatos egyeztetések 0 0 0

Családi hétvégék értékközvetítés 4 alkalom/hó 20 fő/alkalom Művelődési Ház előkészítő munkacsoport 100 000 0 0

babatorna képességfejlesztés 4 alkalom/hó 10 fő/alkalom Művelődési Ház folyamatos egyeztetések 0 0

nyári táborok közösségteremtés július, augusztus 50 fő szabadtér előkészítő munkacsoport 400 000 0 0

matiné előadások értékközvetítés
szeptembertől,decemberig  1 

alkalom/hó
40 fő/alkalom Látogatóközpont/Művelődési Ház előkészítő munkacsoport 400 000 0 0

senior tánc egészségmegőrzés 2 alkalom/hó 20 fő/alkalom Látogatóközpont folyamatos egyeztetések 0 0

Könyv-tea felovasó délutánok értékközvetítés 2 alkalom/hó 20 fő/alkalom Művelődési Ház folyamatos egyeztetések 1 000 000 0 0

Etyeki Advent
hagyomábnyos kulturális 

értékek
4 alkalom 100 fő/alkalom szabadtér folyamatos egyeztetések 300 000 0 0

Nemzeti ünnepek, jeles napok
kulturális értékek 

átörökítése
folyamatos 50 fő/alkalom

Látogatóközpont,Művelődési Ház, 

szabadtér     
előkészítő munkacsoport 500 000 0 0

kiállítások
kulturális értékek 

átörökítése
3 alkalom 30 fő/alkalom Művelődési Ház előkészítő munkacsoport 250 000 0 0

Pódium, irodalom-színház
hagyományos kulturális 

értékek átörökítése
4 alkalom 40 fő/alkalom Látogatóközpont, Művelődési Ház előkészítő munkacsoport 1 000 000 0 0

Versmondó kör próba helyszín biztosítása 4 alkalom/hó 15 fő/alkalom Művelődési Ház önszerveződő csoport 0 0 0

Képzőművészeti tanfolyam
amatőr alkotó tevékenység 

biztosítása
4 alkalom/hó 10 fő/alkalom Művelődési Ház önszerveződő csoport 400 000 0 0

Tánc tanfolyam
amatőr alkotó tevékenység 

biztosítása
2 alkalom/hó 15 fő/alkalom Látogatóközpont önszerveződő csoport 0 0 0

Könyvtári szolgáltatások tehetséggondozás-fejlesztés folyamatos 50 fő/nap Könyvtár folyamatos 873 000 0

Író-olvasó találkozók tehetséggondozás-fejlesztés 1 alkalom/hó 25 fő/alkalom Művelődési Ház előkészítő munkacsoport 300 000 0 0

Játékos tudomány tehetséggondozás-fejlesztés 1 alkalom/hó 15 fő/ alakalom Művelődési Ház előkészítő munkacsoport 300 000 0 0

Szüreti felvonulás kapcsolatépítés 1 alkalom 200 fő szabadtér előkészítő munkacsoport 1 000 000 0 0

Kitelepülések közönség szervezés Majális, sportnap 2 alkalom szabadtér előkészítő munkacsoport 600 000 0 0

6 550 000

Rendezvény/program/projekt 1.

A kulturális és rendezvény programokat 

Etyek Nagyközség Önkormányzat 

képviselő testülete által elfogadott éves 

rendezvényterv alapján bonyolítjuk.

Rendezvény/program/projekt 2.

Rendezvény/program/projekt 3.

Rendezvény/program/projekt 4.

6 550 000 0 0 0 873 000 0

ÉVES MUNKATERV

Éves mukatervben szereplő bevételek összesítése

ÉVES BEVÉTEL ÖSSZESEN (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) 7423000

A tehetséggondozás és -fejlesztés feltételeinek biztosítása

Kulturális alapú gazdaságfejlesztés

ÖSSZESEN ÁLLAMI NORMATÍVA
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Egyéb,  

nem 

kötelezően 

ellátandó 

közmű-

velődési 

feladat

Szolgáltatási terv 20/2021. (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




