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A Létavértes Városi Könyvtár és Művelődési Ház az éves beszámolási kötelezettség 

teljesítéseként a 2015-ös évről az alábbiakban ad számot. 

 

Feltételek 

 
Személyi ellátottság: 

 
Az intézményi munkát jelenleg ellátják: 

1 fő intézményvezető népművelő-könyvtáros, kulturális menedzser, pályázatíró és 

projektmenedzser, államháztartási és vezetési ismeretek végzettséggel. Feladata a hivatalos 

vezetői munka, a szakmai tevékenység szervezése, koordinálása, pályázatírás, projektvezetés. 

1 fő könyvtáros, végzettsége informatikus – könyvtáros, felsőfokú közművelődési szakember, 

pályázatíró és projektvezető, e-tanácsadó. Feladata könyvtári feldolgozó, kölcsönző munka, 

nyilvántartások vezetése, e-tanácsadói feladatok, meghívók plakátok készítése, pályázatírás, 

pályázati dokumentáció kezelése. 

1 fő művelődésszervező, középfokú közművelődési szakember. Feladata 

rendezvényszervezés, csoportok animálása. 

1 fő művelődésszervező, népi játszóház vezető, pályázatíró. Feladata rendezvényszervezés, 

csoportok, előadások szervezése. 

A munkakörök nem különülnek el élesen egymástól, a könyvtári kölcsönzésben, és szükség 

esetén a rendezvények lebonyolításában valamennyi szakalkalmazott részt vesz. A munkarend 

szerint 2 fő 8-17 óráig, 2 fő 13-21 óráig dolgozik. 

A főállású dolgozókon kívül 4 megbízási díjas csoportvezető segíti a munkát. Ők a népdalkör, 

a citerazenekar, a tánccsoportok és a rajzkör szakmai irányítói. 

A takarító munkát egy főállású dolgozó végzi, aki a Rózsa u. 1 sz. alatti intézményi 

helyiségek mellet a színháztermet és a falugazdász irodát is takarítja. 

 

 

 

Anyagi feltételek 
 

Az éves költségvetés két szakfeladatból, a nyilvános könyvtári és a művelődési házi 

tevékenységből áll össze, amelyet részben a közművelődési feladatra kapott normatív juttatás, 

másrészt önkormányzati támogatás fedez.  

2015-ben az intézmény költségvetési keretösszege 20.749 ezer Ft volt, amelyből a személyi 

kiadások plusz munkáltatói járulékok 12.024 ezer Ft-ot, a dologi kiadások 8.725 ezer Ft-ot 

tettek ki. 

Ez utóbbi tartalmazza a Rózsa u. 1 sz. alatti teljes épület (a könyvtár és művelődési házon 

kívül pedagógiai szakszolgálat, falugazdász iroda, családsegítő és gyermekjóléti szolgálat) és 

az Árpád tér 8. sz. alatti teljes épület (a színháztermen kívül a munkaügyi kirendeltség, orvosi 

rendelő) közüzemi költségeinek összességét, valamint a szakmai programok ráfordításait. 

Az összes költségvetési kiadás 36, 8 %-a személyi juttatás, a munkaadókat terhelő járulékok 

összege 9,9%, a két épület fenntartásához kapcsolódó rezsi jellegű kiadások az összes kiadás 

35,3%-át teszik ki, szakmai feladatok finanszírozására 18% jut. 

Az intézményi saját bevétel az összes bevétel 8, 9 %-a. 

 

 



Tárgyi feltételek 

 
A könyvtári munkához szükséges tárgyi feltételekben nem volt változás az elmúlt időszakban, 

fejlesztés beszerzés, a nyomtatókhoz, fénymásolókhoz szükséges tonereken kívül nem történt. 

Minden eszközünk megvan, ami a szakmai munkához szükséges. 

A látogatók rendelkezésére áll 15 számítógép hálózatban, szélessávú internet hozzáféréssel, 

nyomtatóval, egy gépen látás illetve hallássérültek számára alkalmas speciális szoftverrel. Két 

darab könyvtári feldolgozó és kölcsönző munkára alkalmas munkagép, és minden 

munkatársnak egy gép személyes használatra. Van 1 fénymásoló, 1 multi funkciós gép 

(nyomtató + fénymásoló), 5 nyomtató, (közülük 3 színes) 2 szkenner, projektor. 

Ezek az eszközök ugyan még használhatóak, de az amortizáció már nyomot hagyott rajtuk, 

lassúbbak, nem mindig működnek megfelelően, ezért a hamarosan kiírásra kerülő EFOP 

pályázatból szeretnénk megújítani a gépparkot. 

A könyvtár és a klubhelyiségek bútorzata megfelelő.  

A művelődési ház munkájához ugyanazt a digitális infrastruktúrát használjuk, ami a 

könyvtárban adott. Meghívók, plakátok, oklevelek, és egyéb szükséges nyomtatványok 

készítését meg tudjuk oldani. 

2014-ben az önkormányzat által pályázott támogatásból sor került a színházterem régen várt 

teljes körű felújítására, amely elsősorban a biztonságtechnikát célozta meg. Kicserélődött az 

összes nyílászáró, ezen belül három ajtó került behelyezésre a menekülési útvonal 

biztosítására, felújították az elektromos hálózatot, és új, nagyobb teljesítményű kazánt 

állítottak be, így a színházterem fűtése elkülöníthetővé vált az épület többi részétől. 

Felújították a színpadot, kifestettük a belső teret. Kívülről is megújult az épület a külső 

festéssel, illetve az udvar felőli terasz és a Rózsa utca felőli térkövezéssel, lámpákkal, 

akadálymentesítéssel. 

A  hang és fénytechnikával felszerelt színháztermen kívül rendelkezésre áll és egy mobil 

színpad. A 2014. évi bérmegtakarítást mobil hangtechnika vásárlására fordítottuk, amelyet 

főleg a szabadtéri ünnepségeken használunk. 

 

 

Szakmai munka 
 

Könyvtár 
 

A városi könyvtár funkciója, hogy a vonatkozó jogszabályok szerint, és a fenntartó 

önkormányzattal összhangban olyan korszerű könyvtárat és információs központot hozzon 

létre, amely szolgáltatásaival magas szinten látja el a város lakóit, és az oktatásban résztvevő 

tanulókat. Gyűjtőköre általános, de nem mély és nem specializálódik semmilyen területre. Az 

állomány összetétele ezt mutatja is, a szakdokumentumok és a szépirodalmi művek közel 

egyenlő arányban vannak, kisebb részt képez a gyermek és ifjúsági irodalom, és szinte 

elhanyagolható számban vannak a helyismereti művek, ám ezeket folyamatosan digitalizáljuk 

és így online formában hozzáférhetővé tesszük.  

A keresett és hiányzó dokumentumokat könyvtárközi kölcsönzésekkel megoldjuk. A könyvtár 

egész állománya az OPAC katalóguson keresztül akár otthonról is megtekinthető. Az 

érdeklődőknek lehetősége van, hogy helyben a Méliusz Könyvtár állományában is 

böngésszenek egy külön, kizárólag erre a célra kapott táblagépen. 

 



A hagyományos könyvtári szolgáltatások mellett irodai és informatikai szolgáltatásokat 

nyújtunk, valamint pályázatokkal, elszámolásokkal, bevallásokkal, regisztrációkkal 

kapcsolatban segítünk a látogatóknak.  

Ilyenek voltak például 2015-ben a nyugdíjasoknak és nagycsaládosoknak kiírt üdülési 

pályázatok és az Otthon melege lakossági pályázatok beadása, kezelése, az ügyfélkapuk 

megnyitásához szükséges előzetes e-mail címek létrehozása. Önéletrajzokat, egyéb hivatalos 

nyomtatványokat segítünk letölteni, esetleg megírni vagy szerkeszteni. 

 

A könyvtár 2004-től e-Magyarország Pontként működik, amely megkívánja, hogy a heti 

nyitva tartása 39 óra legyen. Feltétele az is, hogy több számítógépen szélessávú internet 

hozzáféréssel rendelkezzék, irodai szolgáltatásokat nyújtson, és e-tanácsadó segítse a 

látogatókat. Mindezekhez többször kaptunk pályázati támogatást, egy munkatársunk pedig 

elvégezte a szükséges tanfolyamot.  

2015-ben két digitális kompetenciafejlesztő tanfolyamot tartottunk, és több ízben egyéni 

foglalkozásokon képeztünk érdeklődőket. 

 

2015-ben a Könyvtárellátó Kft. által kezelt Márai program keretében 114 darab könyvet, 

kaptunk ingyenesen 300.012 Ft értékben. Ezeknek nagy része felnőtteknek és gyerekeknek 

szóló szépirodalom, kisebbik része tényirodalom. 277 db-ot vásároltunk 789.226 Ft-ért. Az 

összes gyarapodás 2015-ben 391 db könyv, törlés nem volt.  

Az a tapasztalat, hogy a látogatók az adatokat elsősorban az internetről szerzik be, csak a 

legritkább esetben használnak lexikont, enciklopédiát, ezért a kézikönyvtári állományt nem is 

frissítjük, innen csak a szótárak kelendőek. Aki információt gyűjt, a számítógépet használja, a 

könyveket az olvasni vágyók, vagy az olvasásra „kötelezettek” kölcsönzik. 

 

A könyvtárba 43 féle folyóiratot kapunk ingyenesen, de nem rendszeresen a Nemzeti 

Kulturális Alaptól, csak egy napilap ára terheli a költségvetésünket. A zenei anyag és az 

elektronikus dokumentumok száma minimális. Ennek oka részben az, hogy a kevés 

költségvetési összegből kevés jut rá, másrészt pedig, hogy nincs olyan szintű igény ezekre, 

amiért érdemes lenne gyűjteni. 

2015 januárjában szakmai ellenőrzést kaptunk, amelynek az volt a célja, hogy indokolt-e a 

könyvtár nyilvános könyvtárak jegyzékén való szereplése. A vizsgálat pozitív eredménnyel 

zárult. 

 

A könyvtári állomány és könyvtárhasználat mutatói 
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en 

     

2010 

 

20.327 232 20.559 77 2004 5362 5581 27 

2011 20.604 238 20.842 283 2023 5124 5015 69 

 

2012 19.919 240 20.159 303 2042 4980 4618 36 



 

2013 19.516 233 19.749 73 2050 5074 5970 45 

 

2014 20.009 233 20.242 493 2013 4821 6366 42 

 

2015 20.400 233 20.633 391 2150 4656 6658 30 

 

 

Az éves dokumentum beszerzésre, a jogszabály által előírt módon, a normatív támogatás 

10%-át kötelező felhasználni.  

A forgalmi adatok nagyjából hasonló szinten vannak, az aktív használók és a használatok 

száma nemcsak a kölcsönzéseket, az informatikai és egyéb irodai szolgáltatásokat, 

tanácsadásokat, segítségnyújtásokat is mutatja. 

 

 

 

Művelődési ház: 

 
Csoportok, közösségek: 

 
Népművészeti előadó csoportok 

 

Klub 

Szakkör 

Év Citera együttes Néptáncegyüttes Népdalkör Nyugdíjas 

rajzkör 

2013 1 3 1 2 

2014 1 3 1 1 

2015 1 3 1 2 

 

 

Egy képzőművészeti és öt népművészeti előadó csoportunk működik folyamatosan. A rajzkör 

tagjai ősztől tavaszig heti egy alkalommal intenzív foglalkozáson vesznek részt, szakember 

instruálja őket, és egyénileg alkotnak. Munkáikat rendszeresen kiállítjuk. 

A Villongó felnőtt néptánccsoport tagjai között nemcsak létavértesiek, hanem pocsajiak és 

esztáriak is vannak, őket a tánc szeretete, és az összetartó közösség idevonzza a heti próbákra 

és fellépésekre. Elmondható, hogy a Cserebingó és a Minibingó gyerekcsoportokkal együtt az 

évek során magas szakmai szintet értek el, többféle táncdialektusban járatosak lettek. 

A helyi rendezvényeinket a Csormolya népdalkörrel és a citerazenekarral együtt az ő 

fellépésük teszi élvezetessé, de más településeken is szívesen szerepelnek.  

A népdalkör tavaly is fellépett minden helyi rendezvényen, szerepelt a nyíradonyi népzenei 

találkozón.  

A citerazenekar tagjai között 20-80 évesig minden korosztály képviselteti magát. Az öt éve 

működő csoport tavaly három fiatal hölggyel erősödött. 

Valamennyi művészeti együttesünket magasan képzett szakember irányítja, így lassan a 

tagság szorgalmától függően a profizmus felé haladhatnak. 

 

Heti rendszerességgel működik a nyugdíjas klub. Ők maguknak szervezik a programokat a 

szórakoztató, vagy éppen mulatozós alkalmaktól a kirándulásig. 

 



Tanfolyamok Táborok 

Év Jóga 

tanfolyam 

Demokratikus 

kompetencia 

Számítógépes 

tanfolyam 

Gyerek 

tábor 

Képzőművészeti 

alkotó 

2013 - 2 3 1 - 

 

2014 

 

2 2 1 1 1 

2015 1 2 2 1 1 

 

 

A tárgyalt időszakban egy számítógép kezelői és internet használói tanfolyamot tartottunk 

felnőttek számára. Csekély mértékű térítés ellenében 20 órás képzésben részesítette a 

hallgatókat a könyvtáros, e-tanácsadó kolléganő. Az alap tematika mellett megtanulhatták 

például az excel kezelését, a power pointos prezentáció készítését. Speciális kívánságokkal 

azóta is visszajárnak korrepetálásra. 

 

A demokratikus kompetenciák fejlesztésére irányuló képzést a rendőrség és a családsegítő és 

gyermekjóléti szolgálat közreműködésével a TÁMOP pályázatunk fenntartási 

kötelezettségeként, tavaly is megtartottuk hátrányos helyzetűek számára. 

 

Jóga tanfolyamot tartottunk 3 hónapon keresztül, heti 1 foglalkozással. 

 

2015-ben saját pénzügyi forrásból megtartottuk a felnőtt alkotótábort. Helye a Szent Kristóf 

szálláshely volt, és 10 művész vett részt köztük kettő a belga, kettő a romániai 

testvérvárosunkból. Egy hetes munkálkodásuk után 20 képpel gyarapodott a gyűjteményünk. 

 

Külsős szervezésben, de folyamatosan működnek intézményünkben a KRESZ, és a 

mezőgazdasági tanfolyamok, ezek tavaly hivatásos gépkocsivezetői, és alapkompetencia 

fejlesztő képzéssel egészültek ki. 

 

 

2015-ben újdonságként bevezettük az úgynevezett Z generációs programot. A Z generáció 

megjelölés az 1990-es évek végén, vagy azután születetteket öleli fel, akik beleszülettek a 

digitális technológiák világába. 

Programok: 

 2015.05.09. Ismerkedés + Brainstorming 

 2015.06.06. Magyar Cserkés Szövetség bemutatkozása, szalonnasütés 

 2015.07.18. Biciklitúra a Berettyóhoz, fürdőzés 

 2015.09.19. Ping-pong verseny 

 2015.11.07. Erasmus ismertető a Köz-Pont Ifjúsági egyesület, és a náluk 

tevékenykedő 8 külföldi önkéntessel 

Népi kézműves alkotóház foglalkozásokat tartottunk: 

 

 2015.03.28. Tavaszköszöntő kézműves foglalkozás 

 2015.04.04. Húsvéti kézműves foglalkozás 

 2015.05.09. Virágok 



 2015.06.20. Gyógynövények 

 2015.12.19. Karácsonyi kézműves foglalkozás 

 2016.03.24. Tojásíró bütykölde 

 

 Január 24-én, a Magyar Kultúra napjához kötve a második Határmenti néptánc 

találkozót tartottuk meg. A környező települések csoportjai, és erdélyi néptánc 

együttesek mutatkoztak be népes közönség és szakmai zsűri előtt. 

 Március 7-én zajlott a hagyományos városi borverseny, amelyet a Szőlősgazdák 

egyesületével közösen szerveztünk és bonyolítottunk. 48 helyi és 21 vendégbor került 

elbírálásra. Ez utóbbiak között neveztek Bihardiószegről és Székelyhídról is a gazdák. 

 Március 15-én ünnepi megemlékezést tartottunk kér helyszínen az 1848 –as magyar 

forradalom és szabadságharc 167. évfordulója tiszteletére. 

 Április 15-17 között hüllőkiállítás volt az emeleti kiállító teremben. Nagy érdeklődést 

keltettek az egzotikus állatok. 

 Április 25-én rendeztük a Nemzeti Művelődési Intézet Hajdú-Bihar megyei irodájával 

közösen az országos népzenei minősítőt, amelynek másodszor lehettünk házigazdája. 

14 csoport és szólista mérettette meg magát a Bencze Lászlóné népzenekutató, dr. 

Joób Árpád népzenekutató, főiskolai tanár, és Molnár Miklós népzenész alkotta 

szakmai zsűri előtt. Mindkét népzenei csoportunk országos szinten indult, és szépen 

szerepelt. A citerazenekar a második ezüst minősítését, a Csormolya népdalkör pedig a 

7. arany minősítését kapta meg. 

 Május 8-án nyitottuk meg Adomán Mónika „Lélekműhely két év távlatából” című 

decoupage kiállítását. 

 Az V. Májusi Máléfesztivált május 23.-án tartottuk. 10 főző csapat 22 kukoricás és 

hagyományos málé ételt készített. A gyerekek hagyományos népi játékokat próbáltak 

ki, és nevezhettek a Kukorica János és a Serény Iluska vetélkedőre. A délutáni 

színpadi program az időjárás miatt a színházteremben 20 produkcióval folytatódott, és 

táncházzal zárult. 

 Június 6-án Trianoni gyásznap alkalmából megemlékezést tartottunk a Trianon 

emlékműnél. 

 Június 17-én a szokásos hatalmas érdeklődés kísérte a táncévzárót. A színházterem 

zsúfolásig megtelt, és fantasztikus bemutatót láthattunk az összes tánccsoporttól. 

 Július 4-én zajlott a városnap, amely mint minden évben, idén is a legnagyobb 

rendezvényünk volt. Kedvező visszhangra talált, semmilyen atrocitás nem fordult elő, 

nyugodtan, problémamentesen és vidáman zajlott. A városnap az a rendezvény, 

amelyet igényel a lakosság szinte minden rétege, ahol mindenki talál magának 

szórakozást, éppen ezért azt gondolom, hogy semmilyen költségtakarékossági 

szempont miatt nem szabad mellőzni. 

 Augusztusban zajlott a gyerektábor, és a felnőtt alkotótábor amelyen hagyományosan 

helye, megyei és a testvérvárosok által delegált képzőművészek vettek részt. 

 Szeptember a Szüreti sokadalom nevű rendezvényünk ideje. 2015-ben sajnos az eső 

miatt sem a tervezett időpontban sem a következő hétvégén nem tudtuk megtartani. 

 Október 20-án „Az Alföld virágai” címmel népi iparművészeti kiállítást nyitottunk, a 

Hajdú-Bihar megyei Népművészeti Egyesület jóvoltából. 



 Októberben 23-án tartottuk a nemzeti ünnep megemlékezését, amelyen két helyi fiatal 

mondott verset. 

 November 20-án a 14. Létavértesi  Művésztelep anyagából rendezett kiállítás nyílt. 

 December 11-én két munkatársunk és magánszemélyek kezdeményezésére zenés-

táncos szórakoztató jótékonysági est került megrendezésre., amelynek bevétele a 

Dévai Szent Ferenc Alapítvány székelyhídi Gyermek Jézus otthonában élőket illette. 

 November végén a rajzköröseink munkáiból nyílt kiállítás. 

 Decemberben 17-én megtartottuk a karácsonyi ünnepséget két helyszínen. 

 

A felsoroltakból kitűnik, hogy folyamatosan, minden hónapban volt valamilyen kisebb-

nagyobb rendezvény. Miközben a kisebbeken dolgoztunk, a nagyobbakat előkészítettük, 

mivel ezek több hónapi munkát igényeltek,  

 

Az Arany János iskola és az óvoda a nagyrendezvényeit és az ezeket megelőző próbákat a 

színháztermünkben tartja, és ha igénylik, egyik munkatársunk kezeli a hang- és fénytechnikát. 

A nem általunk fenntartott összes tánccsoport is itt tartja heti rendszerességgel a próbáit. 

Igénybe veszik a termeinket különböző szervezetek gyűlések, lakossági fórumok céljára, és 

bérbe adjuk előadásokra, termékbemutatókra, tanfolyamra. 

 

2015-ben az alábbi egyéb alkalmaknak adtunk helyet: 

70 KRESZ előadás, 1 cirkusz előadás, 10 mezőgazdasági előadás, 2 mezőgazdasági 

tanfolyam 7 politikai összejövetel és fórum, 5 gyűlés, 12 termékbemutató, két egészségügyi 

előadás, 24 torna. 

 

Az évek során a lakosság széles rétegeivel építettünk ki jó kapcsolatot. Civil szervezetek és 

magánemberek vannak segítségünkre a különböző események kapcsán, együttműködünk az 

iskolákkal, az óvodával, segítjük egymás rendezvényeit.  

Köszönetemet fejezem ki mindazoknak, akik segítenek, együttműködnek velünk, rész 

vesznek a munkánkban, és megköszönöm a művelődési bizottságnak, a tevékeny segítséget. 

 

 

 

Létavértes, 2016. október 13. 

 

Dutkáné Papp Katalin 

intézményvezető 
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