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Intézményünk (benne a könyvtár), 65 éve szolgálja Lajosmizse és környezetének 
lakosságát. Célunk hogy a fenntartó önkormányzattal összhangban, olyan korszerű könyvtárat 
és információs központot működtessünk, amely szolgáltatásaival magas szinten lássa el 
városunk lakóit, és az oktatásban résztvevő tanulókat. Könyvtárunk Küldetésnyilatkozatában 
megfogalmazott legfontosabb célja és feladata, hogy használóink számára biztosítsuk a 
magyar és az egyetemes kultúra kincseit, a hazai és nemzetközi információhoz és tudáshoz 
való szabad hozzáférést. Minden korosztály számára nyújtunk szolgáltatást: a városi 
könyvtárban a gyermekkönyvtár mellett 2 fiókkönyvtár várja az érdeklődő gyerekek, 
felnőtteket.  
 
E cél megvalósítása érdekében a városi könyvtár támogatja: 

• az írni-olvasni tudás fejlesztését, 
• az egész életen át való önképzést, 
• az oktatás különböző szinterein folyó tanulást, 
• a közéletben való részvételhez szükséges állampolgári tudnivalók és jogi szabályozás 

megismerését, 
• a gazdaság, kultúra, a tudomány és művészet kérdéseiben való eligazodáshoz 

szükséges információk és tudásanyag megszerzését, a szabadidő hasznos eltöltését. 
 
Célunk elérése, megvalósítása érdekében: 

• gyűjteményünk számítógépes feltárása csaknem teljes, hagyományos szolgáltatások 
mellett fejlesztjük a számítógépes szolgáltatásainkat 

• ezek használata érdekében számítógépes használati képzéseket tartunk, kezdő és 
haladó szinten, biztosítjuk látogatóink számára az ODR, vagyis a könyvtárközi 
kölcsönzés szolgáltatását. 

 
A könyvtárosok, mint információközvetítő szakemberek azon dolgoznak, hogy 

• minden nyilvánosságra hozott információt hozzáférhetővé tegyenek, 
• elérhetővé tegyék a tudományos eredményeket,  
• csökkentsék a különböző hátrányokat, 
• elősegítsék a tanuláshoz, tovább tanuláshoz, felnőttképzéshez, informális tanuláshoz, 

tájékozódáshoz, 
• ügyintézéshez szükséges ismeretek megszerzését, 
• lehetőségeket nyújtsanak a kikapcsolódáshoz. 

 
E szolgáltató tevékenység mellett a könyvtár gyűjti és őrzi a nyomtatott és más formában 
közzétett műveket, a kulturális örökség könyvtárba tartozó javait. 
 

Gyűjteményfejlesztés, -feltárás 
 

Könyvtárunk állománygyarapítása a Gyűjtőköri 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 időt vesz igénybe mind a 
rendelés, mind pedig a feldolgozás. 
 
 
 



 
Az állománygyarapítás forrásai: 

• költségvetés 
• érdekeltségnövelő támogatás 
• kötelespéldány 
• ajándék, ehhez sorolható a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) Máriai-programja is. 
• hagyaték 

 
A kurrens feltárás mellett végezzük a gyűjtemény visszamenőleges rögzítését számítógéppel. 
Állományunk feldolgozása 98%-os, amelyben számítógép segítségével lehet benne keresni, 
helyi hálózatra kötött katalógusgépen, vagy online katalógusban. 
 
Állománygondozás 
 

Teljes állományunk a kölcsönző térbe volt eddig elhelyezve. 2011-ben a szépirodalmi 
rész leválogatásával egy részük a belső raktárba került, ahonnan kérésre kölcsönözzük a 
dokumentumokat. A leválogatás a könyvek keresettsége alapján történt. 
 

Állományapasztás 
 

A gyűjtemény csak akkor használható jól, ha a tartalmilag elavult, elhasználódott, az 
állományunkat fölöslegesen terhelő, a használók számára hamis információt nyújtó, 
elhasználódott, több éve kölcsönzésben lévő, behajthatatlan dokumentumok állományból való 
kivonása folyamatosan történik. 
 
A könyvtár statisztikai adatai: 
 

Könyvtárunk 2014-ben 220 nap fogadta látogatóit. 
A könyvtár dokumentumainak száma 1651 darabbal növekedett, erre 2.188 E forintot 

költöttünk. 2014-ben 835 ezer forint könyvtári érdekeltségnövelő támogatást kaptunk, amit 
központi költségvetésből biztosítanak a könyvtáraknak az előző évi állománygyarapításra 
fordított összeg arányában, ebből az összegből állománygyarapításra fordított összeg 585 E Ft 
volt, a fenn maradó rész, törvényileg megengedett eszközvásárlásra fordítottunk. A beszerzett 
1651 db dokumentum eloszlása: 1636 kötet könyv, 13 db hangdokumentum, 2 db 
képdokumentum. 
 

A beszerzett kötetetek magába foglalják azt a 189 db könyvet is, amit 2014-ben 
megítélt 674 E Ft értékben a Márai-program keretében kapott a könyvtár. A programot 2011-
ben a NKA a Nemzeti Erőforrás Minisztérium miniszterének döntése értelmében indította, ez 
a projekt azóta is folyamatosan fenn áll.. A program célja: a nemzeti kultúrkincs megőrzése, a 
hazai és a határon túli magyar kiadók által megjelentetett, értéket képviselő könyvek 
eljuttatása minél több olvasóhoz a hazai és a határon túli könyvtárakon keresztül; az 
olvasáskultúra fejlesztése; a kortárs magyar szerzők támogatása és megismertetése. Ez 
folytatódik 2015-ben is. A NKA könyvtámogatási program keretin belül könyvtárunk 108 db 
könyvet kapott 305 E Ft értékbe ajándékba. A feldolgozást követően polcokra kerültek a 
könyvek és a hangoskönyvek, melyeket ezúton is a gyermek és felnőtt Olvasóink szíves 
figyelmébe ajánljuk. 

Ajándékozás valamit kötelespéldány címén 78 db dokumentum került a birtokunkba. 
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Könyvtárunkban 112 féle folyóirat, napilap jár, ebből 58 folyóiratot NKA 

támogatással ingyenesen, - szakfolyóiratokat, és határon túli magyar kiadványokat, 
kötelespéldányként a nyomdától 8 féle szakfolyóiratot kapunk. A folyóiratok rendelésénél 
törekszünk, hogy olyan magazinokra fizessünk elő, mely érdeklődésre ad számot. A régebbi 
újságokat kölcsönözzük is. 

 
 

Könyvtárhasználat számokban 
 
Regisztrált használók évek szerint  Regisztrált használók életkor szerint 

 
 
 
 
 
 
 
 

Könyvtár használati szokások 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Az adatok tartalmazzák a két fiókkönyvtárunk forgalmát is. Regisztrált olvasónk 
száma folyamatosan nő, bár szolgáltatásinkat kevesebbszer vették igénybe, mint az elmúlt 
években. Az internet-használat kismértékű csökkenése mutatja azt, hogy sok háztartásban már 
van internet elérés, de ennek ellenére 2010-ben megvalósult Lajosmizse Könyvtári 
szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-fejlesztése a ”Tudásdepó-Expressz” pályázat 
eredményes volt, még mindig nagyszámban kihasználják ezt a szolgáltatásunkat. A fél óra 
ingyenes lehetőséggel, majd azután is kedvezményes árral biztosítjuk továbbra is az 
esélyegyenlőséget a hátrányos helyzetű embertársaink előtt. A hét legtöbb napján szinte 
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folyamatosan foglaltak a gépek, mely olvasóink rendelkezésére áll, átlagban napi 40 fő veszi 
igénybe ezt a szolgáltatásunkat. 

A helyben használt dokumentumok használatának magas száma mutatja az érdeklődő 
közönséget, a helybeni folyóirat olvasást, a gyermekeknek szervezett könyvtári órákat, ahol 
megismertetjük őket a könyvtárhasználatra ill, olvasás szerepének fontosságáról. 

 
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 megszűnt. A felmerülő költségeket, a dokumentumot kérő 
olvasóra kell hárítani, mert a könyvtár költségvetéséből 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, illetve lehetőség van online 
hosszabbításra is.  

Azt is megállapíthatjuk, hogy az őszi-téli hónapokban valamivel nagyobb az 
érdeklődés a könyvtár szolgáltatásai iránt, mint tavasszal és nyáron. 

Az olvasás szerepének minél szélesebb körben való népszerűsítése gondolkodásunk 
középpontjában áll. Ennek érdekében próbálunk meg tevékenykedni és különféle rafinált 
módszereket alkalmazni, hogy felhívjuk a gyerekek figyelmét, az olvasás fontosságára, illetve 
a felnőttek olvasás kultúráját fejlesztetni.  

Szívesen látunk és támogatunk minden kívülről jött kezdeményezést, ilyen a 
Nyugdíjas Pedagógusok Olvasóköre. Igen lelkesen és nagy részvételi számban minden hónap 
utolsó szerda délutánján tartják rendezvényeiket könyvtárunkban, melyhez állandó segítségre 
számíthatnak könyvtárosainktól. 
 
Helytörténet 
 

A helyismereti munka fontos területe a könyvtári szolgáltatásoknak. A gyűjtemény 
eddig elég szegényes dokumentum számmal rendelkezett. 2010-től elkezdtük tervszerű 
építését. „Kutakodó múltbúvár” – Lajosmizse Digitális Történe lme címmel útjára indított 
digitalizálási projektünk szépen fejlődik. Nagyon sok hasznos, sokoldalú és érdekes családi, 
és a város szempontjából fontos dokumentumot kaptunk. A behozott dokumentumok 
digitalizálása, feldolgozása folyamatos. 
A digitalizálás során feltárjuk majd és kereshetővé tesszük a kapott dokumentumokat. 
Folyamatosan fejlesztjük helytörténeti állományunkat, beszerezve a gyűjtőkörünkbe 
megfogalmazott kritériumoknak megfelelő dokumentumokat. 
A papírformátumú helyismeretre vonatkozó anyagok folyamatosan kerülnek be az integrált 
könyvtári rendszerünkbe. A katalógusunk a honlapunkon keresztül elérhető. A digitalizált 
dokumentumok egyenlőre háttértárra mentve várják, hogy hozzájussunk a szükséges 
programhoz, mellyel a katalogizálást és a honlapon való megjelenítést is meg tudjuk oldani. 
A begyűjtött, feldolgozott anyagokat szeretnénk minél szélesebb körben elérhetővé tenni a 
nagyközönség számára.  
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Rendezvényeinken résztvevők száma 
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 Rendezvényeink megtervezésénél elsődleges szempont, hogy a szorosan kapcsolódjon 
könyvtárunk profiljához. Törekednünk kell arra, hogy közösségkapcsolatainkat könyvtári 
rendezvényeinken keresztül is erősítsük, támogatókat nyerjünk. Kapcsolódunk az országos 
könyves és könyvtári ünnepekhez (Internet Fiesta, Ünnepi Könyvhét, Országos Könyvtári 
Napok) és az éves kiemelt akciókhoz, évfordulókhoz. Törekszünk arra, hogy különböző 
korosztályok és olvasói rétegek tetszésének megfelelő, változatos és igényes képzőművészeti, 
irodalmi és ismeretterjesztő rendezvényeket kínálni nem csak a regisztrált könyvtárhasználók, 
hanem minden érdeklődő számára. 

Egyik legfontosabb feladatunk a gyerekek könyv és könyvtárhasználatra nevelése, 
ennek érdekében a könyvtár évtizedek óta rendszeresen fogadja az óvodás és általános iskolás 
csoportokat, melyben a két intézmény maximálisan partnerek. Ezek könyv-, könyvtárismereti, 
irodalmi, ismeretterjesztő foglalkozások, témájuk szorosan kapcsolódik a könyvtár életéhez. 

Intézményünkben folyt „A kulturális nevelés új típusú együttműködési formái 
Lajosmizsén és mikro-térségében 2010-2011” című pályázat. Ennek keretében került 
megvalósításra a könyvtár több hagyományos foglalkozása, mint például óvódások, általános 
iskola alsós osztályainak tartott mese, kézműves foglalkozások. 
Nyári táborunkat a „Fürkész tábort” nagy érdeklődés mellett tavaly is megtartottuk. A heti 
eseménysorozat igen jól sikerült, melyen a gyerekek és a könyvtárosok egyaránt jól érezték 
magukat. 

 
 



Visszatérő rendezvényünk az előbb említett nagy könyvtári ünnepeken kívül a Kultúra 
Napja, Tavaszköszöntő Fesztivál, Népmese Napja, az őszi olvasásnépszerűsítő hét, a Könyves 
Vasárnap, harmadjára – még mindig nagy sikerrel – tartottuk meg októberben tematikus 
napunkat, „Boszorkányszombat” címmel. Tevékeny résztvevői vagyunk a Családi, 
gyermekmajálisnak és a Lajosmizsei Napoknak. Több író-olvasó találkozót (D. Tóth Kriszta, 
Finy Petra, Böszörményi Gyula, V. Kulcsár Ildikó) és ismeretterjesztő előadást (P. Szabó 
József) szerveztünk. Nemzeti ünnepeinkre tematikus mini kiállítást prezentáltunk. Áprilisban 
megszerveztük a Városi Versmondó versenyt.  

A nyári estéket tettük színesebbé a Nyár Esti koncertek programsorozattal, ahol profi 
zenészek szórakoztatták a közönséget. 

Könyvtárosok szervezésével indult, s a mai napig lelkes részvételükkel zajlik 
intézményünkben a Fazekas, a Patchwork és Tűzzománc szakkör, melyekre kéthetente 
szombatonként kerül sor. 

Helyet adunk minden hónap második szombatján a helyi kézműveseknek, akik ilyen 
formán  meg tudják magukat mutatni a nagy közönségnek. 
Könyvtárunk minden korosztály számára nyitott, s szeretettel várjuk érdeklődő látogatóinkat. 
 
Az intézmény informatikai ellátottsága 
 

A könyvtár számítógépes könyvtári hálózatban dolgozik. Ehhez 2014-ben 20 db 
könyvtári munkagép állt rendelkezésre, ebből 12 nyilvános, melyből 11 internetes 
munkaállomásként működött, fenntartásuk folyamatos karbantartást igényel. A gyerekek által 
használt gépen nincs internet-hozzáférés, ezt 13 éves kortól biztosítjuk az emeleten. Egy gép 
szerverként, 6 gép pedig könyvtárosok munkagépeként működik. A számítógépeken 
Windows operációs rendszer és Microsoft Office irodacsomag található, a könyvtári 
munkafolyamatokat a Textlib integrált könyvtári rendszerrel végezzük. A könyvtári 
szolgáltatásokat segíti két fénymásoló, mely közül egyik hálózatba kötve nyomtatást is végez, 
színes és fekete-fehér nyomtató, szkenner, fax, illetve laminálási lehetőség van. 
Elavult gépeinket folyamatosan cseréljük, gyors, nagyobb teljesítményű gépekre. 
 
Számítógépes szolgáltatásaink 
 

Könyvtárunkban 2009. áprilisától az internet-hozzáférés első 30 perce ingyenes, az 
esélyegyenlőség növelése érdekében. Utána 30 percért 100 Ft-ot kell fizetni. Használóinknak 
lehetőségük van szövegszerkesztésre, nyomtatásra, szkennelésre, letöltésre, levelező 
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 működik. Két munkatársunk 
rendelkezik eTanácsadó végzettséggel, s ennek jegyében egyénre szabott segítséget tudnak 
nyújtani a lakosság elektronikus ügyintézéséhez, levelezőprogramok használatához, 
adóbevallások programjának használatához 

A könyvtár 2006. évtől 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 anyagi és erkölcsi megbecsülést nyújtó szakterület. 
A könyvtár szakalkalmazottainak száma 5 fő. Egyéb alkalmazott 1 fő. 
 
Kapcsolatrendszer, PR tevékenység 
 
Intézményünk minél jobb működése érdekében hatékony marketing tevékenységet folytatunk. 
Igyekszünk az intézmény elismertségét, népszerűségét növelni, elsősorban a helyi 
kommunikációs eszközökön, helyi sajtó, saját honlapunkon keresztül 
(www.lmizsekultura.hu), országos fórumon, népszerű közösségi oldalakon, valamint a 
megyei sajtóban. Szolgáltatásainkról, rendezvényeinkről, eredményeinkről folyamatosan 
tájékoztatjuk az érdeklődőket. 
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 Népművelők Egyesületének. 
  
A Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára kiadásában 2014-ben öt alkalommal 
jelent meg 5000 példányban, A/4-es terjedelemben, 12-16 oldalon a Hírlap  Lajosmizse Város 
Önkormányzatának közérdekű információs lapja.  
 
 
 
 Személyi ellátottság 2014-ben 
 
Az intézmény dolgozóinak létszáma 11 fő. 
Szak alkalmazotti feladatokat 6 fő végez: 

- 5 fő felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkezik 
- 1 fő középfokú szakirányú végzettségű. 

 
Működést, ügyvitelt ellátók létszáma 5 fő 

- 2 fő ügyviteli, adminisztrációs feladatok ellátására alkalmas középfokú végzettséggel 
- 1 fő műszaki, technikai középfokú végzettségű 
- 2 fő fizikai, kisegítő feladatokat lát el alapfokú végzettséggel. 

 
 
Állandó foglalkozásaink 
 
Díszítőművész kör szerda 15 óra (réi városháza) 
Fazekas szakkör két hetenként szombaton 9 és 14 óra 
Hastánc tanfolyam csütörtök 17.30 óra 
Jász hímző kör két hetente15 és 17 óra 
Jóga foglalkozás hétfő 17:45 és szerda 18 óra 
Karate kedd 17 óra, szombat 10 óra 



Kötő-horgoló klub havonta kétszer kedden 15 óra 
Mizsei Vadrózsák néptánc csoport péntek 16 óra 
Numizmatika klub  minden hónap harmadik szombat 15 óra 
Nyugdíjas pedagógus olvasókör hónap utolsó csütörtök 9 óra 
Őszikék nyugdíjasklub minden második hétfő 14.30 óra 
Őszirózsa népdalkör kedd 14 óra 
Patchwork klub havonta egy szombat 14 óra 
Sakk-szakkör péntek 18 óra 
Tűzzománc szakkör két hetenként szombaton 9 és 14 óra 
Városi kamarakórus kedd 18 óra 
 
 
Kiállítások 
 
Február  Bessenyei Ferenc születésnapi emlékkiállítása 
Március  A víz világnapja – óvodások rajzkiállítása  
Április   Kötő és Horgoló klub munkáiból  
Május  Szalay Sándor képzőművész kiállítása 
Június  Maci kiállítás magángyűjteményből 
 Környezetvédelmi kiállítás 
Augusztus  Nyári alkotótábori munkák kiállítása 
Szeptember  „Összetartozás 2014” Gerje alkotókör kiállítása 
Október Aradi vértanúk emlékkiállítás 
 Viski Ilona festőművész kiállítása 
November  Czigány Péter helytörténeti kiállítása 
December  Jászolkiállítás   
 
 
Színházi előadások gyermekeknek: 
 
Február Csörömpölők együttes koncertje 
Április Aladdin c. előadás 
November Mazsola és Tádé c. előadás 
December Megjött a Mikulás c. előadás 
 
 
Vidám színházi esték: 
 
Április Paprikáscsirke avagy Stex és New York (Gergely Theater) 
November Hadházi László és Bellus István előadói est (Dumaszínház) 
December Női furcsa pár (Száguldó Orfeum) 
 
 
Előadások, egyéb programok: 
 
Január  Kultúra Napja „Magyarok a Kárpátmedencében” Benkő Péter, Szabó Gyula 

Győző közreműködésével 
Március Sokpróbás tavaszváró fesztivál 
 „Petőfi Szibériában” Borzák Tibor úti beszámolója 
Április Városi szavalóverseny 



Május 40 éves és 25 éves jubileumi műsor (Őszirózsa Népdalkör és Rózsa Sándor 
citerazenekar) 

 Gyermeknap és Grillázs Majális 
Június Regionális kórus találkozó 
Július Tarhonya fesztivál 
Augusztus 4 hétvégén Nyáresti koncertek  
 XXI. Lajosmizsei Napok 
Szeptember Szent Mihály napi szüreti fesztivál  
Október Idősek Világnapja  
November Boszorkányszombat  
 
 
Nyári táborok 
 
Június Fürkész tábor 
 Karate tábor 
Július Fazekas tábor 
 Tűzzománc tábor 
 Főnix Dance Tánc és Sport Stúdió tábora 
Augusztus Néptánc tábor 
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Évek óta otthont adunk a különböző művészeti csoportoknak, civil szerveződéseknek, 
akik heti, vagy havi rendszerességgel tartják foglalkozásaikat, ezért annyira kiemelkedő a 
rendezvényeink számában. „Rendezvények oszlop” összesítve mutatja a színházi előadásaink, 
társadalmi-, közösségi rendezvényeink, egyéb színházi produkciók számát.  
A következő diagram foglalja össze, hogy ezeknek a rendezvényeknek milyen látogatottsága 
volt. Magas számot mutat a kiállítások illetve a rendezvényeink látogatottsága, mely mutatja, 
hogy igény van a különböző művészeti kiállítások megrendezésére, és a különböző típusú 
kulturális rendezvények megszervezésére. Végig nézve az elmúlt évek adatait, kimondhatjuk, 
hogy egyre többen tisztelnek meg azzal, hogy részt vesznek programjainkon. 
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° Diagramok az éves statisztikai adatok alapján készültek 



Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára 
 

2014. évi kiadások előirányzatai és teljesítése 
 

 
adatok e Ft-ban 

Szakfeladat Művelődési ház Könyvtár 
 

Tárgy E.ei. Tény E.ei. Tény 

Személyi juttatás 17.830 17.020 12.414 11.135 

       Ebből:     

-megbízási díj, tiszt.  
2.100 2.545 

  
Járulék 7.629 4.584 3.309 3.052 

Dologi kiadások 14.380 19.636 3.245 3.845 

     Ebből:     

-könyv   2.095 2.188 

-kulturális 
rendezvény 3.500 4.432 700 365 

Felhalmozás kiad. 
 

2.461 
  

ÁFA 3.921 4.239 604 482 

KIADÁS ÖSSZ. 49.360 54.917 22.367 21.067 



Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára 
 

2014. évi bevételi előirányzatok és teljesítése 
 
 

 
adatok e Ft-ban 

Szakfeladat Művelődési ház Könyvtár 
 

Tárgy E.ei.  Tény E. ei. Tény 

Alaptevékenység 1.300 1.334  357 

Bérleti díj 3.000 4.438 - - 

Egyéb bevétel     

Pályázati tám. - - - - 

BEVÉTEL ÖSSZ. 4.300 5.772  357 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lajosmizse 2015. május 6. 
 ................................................ 
 Guti Istvánné 
 igazgató 


