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Tisztelt Képviselı-testület!
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az általa alapított intézmények
mőködésének törvényességét, munkájának eredményességét azok évente esedékes beszámolói alapján
ellenırzi.
A Képviselı-testület 2011. évi munkatervérıl szóló 177/2011. (XII.15.) határozat alapján Lajosmizse
Város Mővelıdési Háza és Könyvtára 2011. évi tevékenységérıl készített átfogó beszámolóját a
májusi soros ülésen tárgyaljuk.
Ennek megfelelıen az intézmény igazgatója Guti Istvánné a beszámolót elkészítette, amely az
elıterjesztés mellékletét képezi. A beszámolóból kitőnik, hogy az Intézmény évek óta arra törekszik,
hogy mind a közmővelıdési programok, mind a könyvtári szolgáltatások tekintetében bıvítse
kínálatát, a település lakosai igényeit minél szélesebb körben kielégítse, mely az egyre mélyülı
gazdasági helyzetben igencsak nehéz feladat. Munkájukat a magam részérıl ezúton is megköszönöm.
Kérem T. Képviselı-testületet a beszámoló megvitatására és elfogadására.
Határozat-tervezet
.../2012.(…..) ÖH
Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtára
átfogó beszámolója a 2011. évi tevékenységérıl
Határozat
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Lajosmizse Város Mővelıdési Háza
és Könyvtárának 2011. évi tevékenységérıl szóló átfogó beszámolóját az elıterjesztés
mellékletében foglaltak szerint elfogadja.
Felelıs: Képviselı-testület
Határidı: 2012. május 31.
Lajosmizse, 2012. május 14.
Basky András sk.
polgármester

Elıterjesztés melléklete

Beszámoló
Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtára
2011. évi tevékenységérıl

Intézményünk (benne a könyvtár) közel 60 éve szolgálja Lajosmizse és környezetének
lakosságát. Célunk hogy a fenntartó önkormányzattal összhangban, olyan korszerő könyvtárat
és információs központot mőködtessünk, amely szolgáltatásaival magas szinten lássa el
városunk lakóit, és az oktatásban résztvevı tanulókat. Feladatunk, hogy használóink számára
biztosítsuk a magyar és az egyetemes kultúra kincseit, a hazai és nemzetközi információhoz
és tudáshoz való szabad hozzáférést.
E cél megvalósítása érdekében a városi könyvtár támogatja:
• az írni-olvasni tudás fejlesztését,
• az egész életen át való önképzést,
• az oktatás különbözı szinterein folyó tanulást,
• a közéletben való részvételhez szükséges állampolgári tudnivalók és jogi szabályozás
megismerését,
• a gazdaság, kultúra, a tudomány és mővészet kérdéseiben való eligazodáshoz
szükséges információk és tudásanyag megszerzését, a szabadidı hasznos eltöltését.
Célunk elérése, megvalósítása érdekében:
• győjteményünk számítógépes feltárása csaknem teljes, hagyományos szolgáltatások
mellett fejlesztjük a számítógépes szolgáltatásainkat
• ezek használata érdekében számítógépes használati képzéseket tartunk, kezdı és
haladó szinten, biztosítjuk látogatóink számára az ODR szolgáltatásokat.
A könyvtárosok, mint információközvetítı szakemberek azon dolgoznak, hogy
• minden nyilvánosságra hozott információt hozzáférhetıvé tegyenek,
• elérhetıvé tegyék a tudományos eredményeket,
• csökkentsék a különbözı hátrányokat,
• elısegítsék a tanuláshoz, tovább tanuláshoz, felnıttképzéshez, informális tanuláshoz,
tájékozódáshoz,
• ügyintézéshez szükséges ismeretek megszerzését,
• lehetıségeket nyújtsanak a kikapcsolódáshoz.
E szolgáltató tevékenység mellett a könyvtár győjti és ırzi a nyomtatott és más formában
közzétett mőveket, a kulturális örökség könyvtárba tartozó javait.
Győjteményfejlesztés, és feltárás
Könyvtárunk állománygyarapítása a Győjtıköri szabályzat irányelvei szerint történik,
amely kiegészül a célcsoportoknak szánt és az olvasók által keresett kurrens dokumentumok
beszerzésével. A beszerzés helyének megválasztásakor a költséghatékonyságot, a beszállító
partner kínálatát, árkedvezményét, gyorsaságát, megbízhatóságát tekintettük meghatározó
szempontnak.
Ennek viszont az a hátránya, hogy sokkal több idıt vesz igénybe mind a rendelés, mind pedig
a feldolgozás.

Az állománygyarapítás forrásai:
• költségvetés
• érdekeltségnövelı támogatás
• kötelespéldány
• ajándék
• hagyaték
A kurrens feltárás mellett végezzük a győjtemény visszamenıleges rögzítését számítógéppel.
Állományunk feldolgozása majd nem 100%-os.
Állománygondozás
Teljes állományunk a kölcsönzı térbe volt eddig elhelyezve. 2011-ben a szépirodalmi
rész leválogatásával egy részük a belsı raktárba került. A leválogatás a könyvek keresettsége
alapján történt.
Állományapasztás
A győjtemény csak akkor használható jól, ha a tartalmilag elavult, elhasználódott, az
állományunkat fölöslegesen terhelı, a használók számára hamis információt nyújtó, több éve
kölcsönzésben lévı, behajthatatlan dokumentumok törlése megtörténik. 2011-ben tervszerő
állományapasztást végeztünk a munka során 1971 dokumentumot kellett a
nyilvántartásunkból kivezetni.
A könyvtár statisztikai adatai:
Könyvtárunk 2011-ben 236 nap fogadta látogatóit.
A könyvtár dokumentumainak száma 1352 darabbal növekedett, erre 2662 E forintot
költöttünk. Ebbıl 256 ezer forint ún. könyvtári érdekeltségnövelı támogatás volt (az OKM
biztosítja a könyvtáraknak az elızı évi állománygyarapításra fordított összeg arányában).
Ebbıl 1299 kötet könyv, 46 db hangdokumentum, 4 elektronikus dokumentum, 3 db egyéb
dokumentum.
Az 1352 kötet magába foglalja azt a 263 db könyvet is, amit 650 ezer Ft értékben a
Márai-program keretében kapott a könyvtár. A programot 2011-ben a Nemzeti Kulturális
Alap a Nemzeti Erıforrás Minisztérium miniszterének döntése értelmében indította. A
program célja: a nemzeti kultúrkincs megırzése, a hazai és a határon túli magyar kiadók által
megjelentetett, értéket képviselı könyvek eljuttatása minél több olvasóhoz a hazai és a
határon túli könyvtárakon keresztül; az olvasáskultúra fejlesztése; a kortárs magyar szerzık
támogatása és megismertetése.
A feldolgozást követıen polcokra kerültek a könyvek és a hangos könyvek, melyeket
ezúton is a gyermek és felnıtt Olvasóink szíves figyelmébe ajánljuk.
Könyvtárunkba 95 féle folyóirat jár, ebbıl 49 folyóiratot NKA támogatással
ingyenesen, - szakfolyóiratokat, és határon túli magyar kiadványokat, kötelespéldányként a
Nyomdától 15 féle szakfolyóiratot kapunk.
Ajándékozás valamit kötelespéldány címén 77 dokumentum került a birtokunkba.

Könyvtárhasználat
Könyvtárhasználat
1.
Használó (fı)
2.

2009.
3148
310

2010.
3500
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2011.
4391
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3.
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Regisztrált használó
a Regisztrált használóból újonnan
regisztrált
Aktív használó
Személyes (helybeni
Használatok használat összesen
(alkalom)
Az Összes személyes
Használat
használatból
internethasználat
telefon, fax,
Távhasználat e-mail
OPAC,
honlap
Kölcsönzött dokumentumok (db)
Közvetlenül (helyben) használt
dokumentum (db)
14 éven aluliak
Regisztrált
14 és 65 év közöttiek
használó (fı)
65 év felettiek
Személyes (helybeni) használat (alkalom)
A 14 éven aluliak
Kölcsönzött dokumentum (db)
könyvtárhasználata Közvetlenül (helyben) használt
dokumentum (db)
Küldött kérés
Könyvtárközi
Kapott
Eredetiben
kölcsönzés
dokumentum
Nyomtatott
(db)
Másolatban
formában
Elektronikus
formában
Referens kérdés

-

-

3

92

66

3270

1881

2250

Az adatók jól reprezentálják, hogy a használói szokások ismét változnak. Az adatok azt
bizonyítják, hogy a könyvtárunk minden nehézség ellenére állja a versenyt a többi kulturális területtel
és az internet térhódításával. Nıt a regisztrált használók, az újonnan regisztrált és aktív használók
száma. Az internet-használat növekedése azt mutatja, hogy a 2010-ben megvalósult Lajosmizse
Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-fejlesztése ”Tudásdepó-Expressz” pályázat
eredményei, s a képviselı-testület hozzájárulása ahhoz, hogy az internethasználat elsı fél órája
ingyenes legyen, s csak utána kerüljön fél óra 100 Ft-ba, elérte az esélyegyenlıség növelésének célját.
Hisz aki meg tudja fizetni az internet rendszeres használatát, az már rendelkezik otthon saját géppel és
internet hozzáféréssel, a hátrányos helyzető embertársaink elıtt viszont most nyílt meg az út a
rendszeres internet-hozzáféréshez. A számítógép-használat számának jelentıs növekedése azt jelzi,
hogy a hét legtöbb napján szinte folyamatosan foglalt mind a 12 gép, mely olvasóink rendelkezésére
áll.
Ugyan akkor kevesebbszer keresték fel intézményünket, a kölcsönzött dokumentumok száma
minimálisan növekedett, de a közvetlenül helyben használt dokumentumok száma csökkent.

A közvetlenül (helyben) használt dokumentumok számának csökkenése pedig részben szintén az
infrastruktúra-fejlesztés hatása, kevésbé használják olvasóink kézikönyvtári állományunkat, valamint a

drasztikusan szőkült beszerzési keretbıl kevesebb féle újságot tudunk beszerezni, s ezek az újságok
hiányoznak olvasóinknak.
Az állományunkban nem található dokumentumokat könyvtárközi kölcsönzéssel biztosítjuk
olvasóinknak. A szolgáltatás 2006. év végéig igen kedvelt volt, s ingyenes. 2007. január 1. óta a
támogatási rendszer megváltozása miatt az ODR szolgáltató könyvtárakhoz a könyvek ingyenes
visszaküldése megszőnt. A felmerülı költségeket, a dokumentumot kérı olvasóra kell hárítani, mert a
könyvtár szőkös költségvetésébıl ezt már nem tudjuk vállalni. A postai árak pedig sok embert
elriasztanak a szolgáltatás használatától.
A telefonos megkeresés, azaz a távhasználat adatai azt jelzik, hogy az olvasók gyakran
választják a kölcsönzés meghosszabbításának ezt a módját.
Azt is megállapíthatjuk, hogy az ıszi-téli hónapokban valamivel nagyobb az érdeklıdés a
könyvtár szolgáltatásai iránt, mint tavasszal és nyáron.
Az olvasás szerepének minél szélesebb körben való népszerősítése gondolkodásunk
középpontjában áll. Ennek érdekében próbálunk meg tevékenykedni és különféle rafinált módszereket
alkalmazni, hogy felhívjuk a gyerekek figyelmét, az olvasás fontosságára. 2011-ben negyedik
alkalommal hirdettük meg a Fekete István Általános Iskola tanulói számára olvasási versenyünket. A
játék kétfordulós és két korcsoportban vehetnek benne részt a gyerekek. „A” csoportot 4. és 5.
osztályosok alkotják, a 6., 7. és 8. osztályosok a „B” csoportot. Az általunk kiválasztott írók mőveit
olvasták január, február és március folyamán. A kiválasztott könyvek elolvasása után a városi
könyvtárban a könyv ismeretét egyértelmően bizonyító egyszerő feladatra adott helyes válasszal lehet
a maximális pontszámot elérni. A három legtöbb pontszámot összegyőjtött osztály az „A” csoportból
is és a „B” csoportból is részt vesz a II. fordulóban. A pontokat április végéig lehetett győjteni. Ekkor
adjuk meg azokat a feladatokat is, amelybıl a döntıre kell készülni (életrajzok ismerete, plakát,
könyvismertetı készítése, valamint jelenet elıadása.
Az Olvasó Derbi a gyermekközösségeket nagy számban mozgatja meg. A díjak értékesek, és csak
azok az osztályok juthatnak hozzá ahol az osztályközösségek képesek összefogni egymásért.
Szívesen látunk és támogatunk minden kívülrıl jött kezdeményezést, ilyen a Nyugdíjas
Pedagógusok Olvasóköre. Igen lelkesen és nagy részvételi számban minden hónap utolsó csütörtök
délelıttjén tartják rendezvényeiket könyvtárunkban, melyhez állandó segítségre számíthatnak
könyvtárosainktól.
Helytörténet
A helyismereti munka fontos területe a könyvtári szolgáltatásoknak. A győjtemény eddig elég
szegényes dokumentum számmal rendelkezett. 2010-tıl elkezdtük tervszerő építését.
„Kutakodó múltbúvár” – Lajosmizse Digitális Történelme címmel útjára indított
digitalizálási projektünk szépen fejlıdik.
Nagyon sok hasznos, sokoldalú és érdekes családi, és a város szempontjából fontos dokumentumot
kaptunk. A behozott dokumentumok digitalizálása, feldolgozása folyamatos.
A digitalizálás során feltárjuk, kereshetıvé tesszük a kapott dokumentumokat.
Az Országos Széchenyi Könyvtár segítségével digitális formában bekerültek a győjteményünkbe az
ott található, nekik meglévı lajosmizsei sajtótermékek, és egyéb dokumentumok, melyekben
Lajosmizse szerepel. Például a Polgári fiú- és leányiskola értesítıje nem csak az iskolai év történéseit
veszi számba, hanem kitekint a várost érintı eseményekre is.
Az adatbázis építés folyamatos, bár egyenlıre csak helyben használható. A papírformátumú
helyismeretre vonatkozó anyagok folyamatosan kerülnek be az integrált könyvtári rendszerünkbe. A
katalógusunk a honlapunkon keresztül elérhetı. A digitalizált dokumentumok egyenlıre háttértárra
mentve várják, hogy hozzájussunk a szükséges programhoz, mellyel a katalogizálást és a honlapon
való megjelenítést is meg tudjuk oldani.

A begyőjtött, feldolgozott anyagokat szeretnénk minél szélesebb körben elérhetıvé tenni a
nagyközönség számára.
Rendezvényeink
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Rendezvények száma
2009
2010
2011
8
2
4
181
149
156
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Résztvevık száma
2009
2010
1457
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-

2011
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4160
4429
-

-

1718

1653

-

-

1891

Rendezvényeink megtervezésénél elsıdleges szempont, hogy a szorosan kapcsolódjon
könyvtárunk profiljához. Törekednünk kell arra, hogy közösségkapcsolatainkat könyvtári
rendezvényeinken keresztül is erısítsük, támogatókat nyerjünk. Kapcsolódunk az országos könyves és
könyvtári ünnepekhez és az éves kiemelt akciókhoz, évfordulókhoz. Igyekszünk a különbözı
korosztályok és olvasói rétegek tetszésének megfelelı, változatos és igényes képzımővészeti, irodalmi
és ismeretterjesztı rendezvényeket kínálni nem csak a regisztrált könyvtárhasználók, hanem minden
érdeklıdı számára.
Egyik legfontosabb feladatunk a gyerekek könyv és könyvtárhasználatra nevelése, ennek
érdekében a könyvtár évtizedek óta rendszeresen fogadja az óvodás és általános iskolás csoportokat.
Ezek könyv-, könyvtárismereti, irodalmi, ismeretterjesztı foglalkozások, témájuk szorosan
kapcsolódik a könyvtár életéhez.
Intézményünkben folyt „A kulturális nevelés új típusú együttmőködési formái Lajosmizsén és
mikro-térségében 2010-2011” címő pályázat. Ennek keretében került megvalósításra a könyvtár több
hagyományos foglalkozása, mint például óvódások, általános iskola alsós osztályainak tartott mese,
kézmőves foglalkozások.
„Fürkész táborunkat” nagy érdeklıdés mellett tavaly is megtartottuk. A pályázat részeként két egy
hetes tábort tudtunk szervezni. A heti eseménysorozat igen jól sikerült, melyen a gyerekek és a
könyvtárosok egyaránt jól érezték magukat.
Február elején indítottuk útjára a fent említett Olvasó Derbit. Évrıl évre visszatérı
rendezvényünk a Kultúra Napja, az Internet Fiesta, Népmese Napja, az ıszi olvasásnépszerősítı hét, a
Könyves Vasárnap. Tevékeny résztvevıi vagyunk a Családi, gyermekmajálisnak és a Lajosmizsei
Napoknak. Rendezvényeink lebonyolításához éltünk a pályázatok kínálta lehetıségekkel. Ezen
túlmenıen sok esetben egyéni vállalkozók, intézmények, magánszemélyek nyújtottak anyagi és
erkölcsi támogatást, segítséget.
A könyvtár 20101en is folytatta a lakosság számítógépes ismereteinek bıvítését, illetve
alapképzések sorozatát. A lakosság szívesen él a 10 és 20 órás tanfolyamok lehetıségével. A lakossági
felhasználók körében különösen a postafiók létrehozása, alapfokú szövegszerkesztı, valamint a
böngészık kulcsszavas és tematikus használatának megismerése, az e-vásárlás, pályázati és ösztöndíj
lehetıségek, a tartalmi szolgáltatások elérési útjai voltak vonzóak. Szép számmal jelentkeznek az
idısebb korosztályból is. Könyvtárunk az idei évben 52 fı képzését vállalta. A tanfolyamot
informatikus könyvtáros és képzett e Tanácsadó tarja. A tanfolyamok ingyenességük miatt igen
népszerőek, már a 2013-as évre fogadjuk a jelentkezıket
Könyvtárosok szervezésével indult, s a mai napig lelkes részvételükkel zajlik
intézményünkben a Fazekas, a Patchwork és Tőzzománc szakkör, melyekre kéthetente szombatonként
kerül sor.
Új ismeretterjesztı sorozatunk, mely a Könyves hét egyik nyitó rendezvénye volt, az alternatív
gyógymódokkal ismerteti meg az érdeklıdıket. A sorozat iránt igen nagy az érdeklıdés, 2012-ben
újabb elıadókkal, témakörökkel folytatódik.
Könyvtárunk minden korosztály számára nyitott, s szeretettel várjuk érdeklıdı látogatóinkat.

Az intézmény informatikai ellátottsága
A könyvtár számítógépes könyvtári hálózatban dolgozik. Ehhez 2011-ben 21 db könyvtári
munkagép állt rendelkezésre, ebbıl 14 nyilvános, melybıl 13 internetes munkaállomásként mőködött.
A gyerek gépen nincs internet-hozzáférés. 7. osztálytól az emeleten juthatnak internethez a gyerekek.
Egy gép szerverként, 6 gép pedig könyvtárosok munkagépeként mőködik. A számítógépek Windows
operációs rendszerrel, Microsoft Office irodacsomaggal mőködnek, a könyvtári munkafolyamatokat a
Textlib integrált könyvtári rendszerrel végezzük. A könyvtári szolgáltatásokat segítette 4 nyomtató, 3
szkenner, ezen kívül 3 fénymásoló, amelyek közül egyik hálózatba kötve nyomtatást is végez.
A 2010-es Infrastruktúra-fejlesztési pályázatnak hála 12 gép nagy teljesítményő.
Számítógépes szolgáltatásaink
Könyvtárunkban 2009. év áprilisától az internet-hozzáférés elsı 30 perce ingyenes, az
esélyegyenlıség növelése érdekében. Utána 30 percért 100 Ft-ot kell fizetni. Használóinknak
lehetıségük van szövegszerkesztésre, nyomtatásra, szkennelésre, letöltésre, levelezı rendszerek és
CD-ROM adatbázisok használatára. A könyvtárosok napi munkájuk során rendszeres segítséget
nyújtanak az internet-használathoz, a számítógépes információkereséshez és az egyéb programok,
szoftverek használatához.
Könyvtárunkban két számítógépen eMagyarország Pont mőködik. Két munkatársunk
rendelkezik eTanácsadó végzettséggel, s ennek jegyében egyénre szabott segítséget tudnak nyújtani a
lakosság elektronikus ügyintézéséhez, levelezıprogramok használatához, adóbevallások programjának
használatához
A könyvtár 2006. évtıl hozzáférést biztosít a Nemzeti Audio-vizuális Archívumhoz (NAVA).
A könyvtár személyi ellátottsága, továbbképzés
Ahhoz, hogy a felénk megnyilvánuló olvasói igényeknek, szakmai elvárásoknak megfeleljünk,
fontos az itt dolgozók felkészültsége, a könyvtárosi pálya iránti szeretete, elhívatottsága. Ez egy szép,
de kevés s anyagi és erkölcsi megbecsülést nyújtó szakterület.
A könyvtár szakalkalmazottainak száma 5 fı. Egyéb alkalmazott 1 fı, aki fél állásban dolgozik
könyvtárunkban.
Munkatársaimmal együtt folyamatosan képezzük magunkat egy képzési terv alapján. 2011-ben Varga
Mária ELTE BTK-n mesterképzésen vett részt, Üzleti információ menedzser szakon.
Kapcsolatrendszer, Pr tevékenység
Intézményünk minél jobb mőködése érdekében hatékony marketing tevékenységet folytatunk.
Igyekszünk az intézmény elismertségét, népszerőségét növelni, elsısorban a helyi kommunikációs
eszközökön, helyi sajtó, saját honlapunkon keresztül (www.lmizsekultura.hu), valamint a megyei
sajtóban. Szolgáltatásainkról, rendezvényeinkrıl, eredményeinkrıl folyamatosan tájékoztatjuk az
érdeklıdıket.
Kiemelt és fontos feladatnak tekintjük a kapcsolatrendszer ápolását. Kölcsönösen segítjük egymás
munkáját a város önkormányzati intézményeivel és civil szervezeteivel.
Szoros munkakapcsolatot tartunk fenn a Katona József Megyei Könyvtárral. Részt veszünk az
Informatikai és Könyvtári Szövetség, a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Bács-Kiskun megyei
programjain, a megyei könyvtár által szervezett szakmai rendezvényeken, továbbképzéseken, tagjai
vagyunk a Kulturális Központok Országos Szövetségének, valamint a Magyar Népmővelık
Egyesületének.
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Közkincs Programjának pályázati felhívására, amelynek
kezelıje a Magyar Mővelıdési Intézet és Képzımővészeti Lektorátus, a Kecskemét és Térsége
Többcélú Társulás, valamint a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közmővelıdési Szakmai
Tanácsadó és Szolgáltató Intézete együttmőködésében az elızı években lezajlott egy kulturális-

tervezési program elıkészítı szakasza. Ennek során megtörtént a kistérséghez tartozó települések
kulturális helyzetének feltárása, valamint jövıbeni elképzelések felmérése.
Elkészült egy településeken jelenlévı értéktár feltérképezése és népszerősítése, valamint a
résztvevıkbıl megalakult a Kistérségi Közkincs Kerekasztal.
A Kecskeméti kistérség települései – köztük természetesen Lajosmizse és Felsılajos is -, szoros
együttmőködésben állnak a Kecskeméti Tourinform irodával. Évrıl-évre elkészül a „Kecskemét és
térsége kulturális programajánló” címő rendezvénynaptár, amelyben népszerősítik programjainkat. Az
iroda belföldi és külföldi kiállításokon is képviselteti turisztikai értékeinket.
A Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtára kiadásában 2011-ben hat alkalommal, kéthavonta
jelent meg 4200 példányban, A/4-es terjedelemben, 12-16 oldalon a Hírlap Lajosmizse Város
Önkormányzatának közérdekő információs lapja.
Személyi ellátottság 2011-ben
Az intézmény dolgozóinak létszáma 14 fı.
Szak alkalmazotti feladatokat 7 fı végez:
- 5 fı felsıfokú szakirányú végzettséggel rendelkezik
- 1 fınek nem szakirányú felsıfokú végzettsége van és egy felsıfokú szakképesítése
- 1 fı középfokú szakirányú végzettségő.
Mőködést, ügyvitelt ellátók létszáma 7 fı
- 2 fı ügyviteli, adminisztrációs feladatok ellátására alkalmas középfokú végzettséggel
- 1 fı mőszaki, technikai középfokú végzettségő
- 4 fı fizikai, kisegítı feladatokat lát el alapfokú végzettséggel.
Állandó klubfoglalkozásaink:
Díszítımővész kör szerda 15 óra
Fazekas szakkör szombat 9 és 14 óra
Gyermek hastánc tanfolyam péntek 17 óra
Hastánc tanfolyam péntek 19 óra
Nyugdíjas pedagógus olvasókör hónap utolsó csütörtök 9.00 óra
İszikék nyugdíjasklub minden második hétfı 14.30 óra
İszirózsa népdalkör kedd 14 óra
Patchwork klub havonta egy szombat 14 óra
Sakk-szakkör péntek 18 óra
Tőzzománc szakkör szombat 9 és 14 óra
Vadrózsák néptánc csoport péntek 16 óra
Városi kamarakórus kedd 18 óra
Kiállítások
Február: Az óvodások kedvenc meséi
Március: Tanczer Lajos festmény kiállítása
Április: „Kézmőves remekek” – Decsyné Bánhegyi Nóra kiállítása
Május: Gyırbíró Enikı keramikus emlékkiállítása
Június: Kiállítás óvodások munkáiból
Augusztus: Sárközi népviseletes babák kiállítása
Augusztus: A fazekas, tőzzománc, és patchwork klub munkái
November: Gobelin kiállítás
November: Kiállítás óvodások munkáiból
December: Jászol kiállítás

Színházi elıadások gyermekeknek:
Jan. 20.: Robin Hood – Szabad Ötletek Színháza
Febr. 17.: Az ördög 3 aranyhajszála – Miniszínház
Márc. 24.: Pocahontas – Szabad Ötletek Színháza
Dec. 7.: Válogatás legszebb gyermekdalokból
Vidám színházi esték:
Jan. 25.: R. Strand: Karrier komédia
Vígjáték 2 részben a Száguldó Orfeum elıadásában
Febr. 22.: Molnár Ferenc: A doktor úr
Vígjáték 2 részben a Körúti Színház elıadásában
Nov. 11.: Beaumarchais: Figaro házasága
Vígjáték 2 részben a Bánfalvi Stúdió elıadásában
Egyéb elıadói estek:
Márc. 25.: Aranyosi Péter és Dombóvári István
Máj. 19.: Hadházi László és Hajdú Balázs
Aug. 19.: Kıhalmi Zoltán és Kormos Anett
Okt. 14.: Kiss Ádám és Rekop György
Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtára
2011. évi kiadások elıirányzatai és teljesítése

adatok e Ft-ban
Szakfeladat

Mővelıdési ház

Könyvtár

Tárgy

E.ei.

Tény

E.ei.

Tény

Személyi juttatás

15.589.-

16.037.-

11.643.-

10.741.-

960.-

948.-

152.-

72.-

Járulék

4.043.-

4.026.-

3.014.-

2.715.-

Dologi kiadások

12.008.-

13.655.-

4.781.-

3.910.-

Ebbıl:
-könyv
-kulturális rendezvény
-számlás
szellemi tev.

3.614.-

3.070.-

1966.142.-

2.044.101.-

95.-

1.228.-

95.-

15.-

0.-

0.-

19.438.-

17.366.-

Ebbıl:
-megbízási díj, tiszt.

Felhalmozás kiad.
ÁFA
KIADÁS ÖSSZ.

31.640.-

33.718.-

Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtára
2011. évi bevételi elıirányzatok és teljesítése
adatok e Ft-ban
Szakfeladat

Mővelıdési ház

Könyvtár

Tárgy

E.ei.

Tény

E. ei.

Tény

Alaptevékenység

1.600.-

1.313.-

200.-

152.-

Bérleti díj

2.800.-

2.890.-

-

-

Egyéb bevétel

950.-

803.-

300.-

223.-

Pályázati tám.

19.706.-

16.187.-

BEVÉTEL ÖSSZ.

22.256.-

18.097.-

647.500.-

1.022 .-

Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtára
2011. évi Okt. Nev. Int. Pályázat kiadás elıirányzatai és teljesítése
adatok e Ft-ban
Szakfeladat Mővelıdési ház

Könyvtár

Tárgy

E.ei.

Tény

Személyi juttatás

7.130.-.-

7.161.-

Ebbıl:
-megbízási díj, tiszt.

4.847.-

4.659.-

Járulék

1.925.-

1.778.-

Dologi kiadások

10.141.-

9.379.-

6.079

3.971.-

Felhalmozás kiad.

0.-

0.-

ÁFA

0.-

0.-

KIADÁS ÖSSZ.

19.196.-

18.318.-

Ebbıl:
-könyv
-kulturális rendezvény
-számlás
szellemi tev.

E.ei.

Lajosmizse, 2012. 05. 10.
Guti Istvánné
igazgató

Tény

