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Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

2021. szeptember 28-i rendes nyílt ülésére. 

 

Tárgy: Beszámoló a 2020. évben végzett könyvtári, információs és közösségi helyként végzett 

tevékenységről  

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

I. A könyvtár 2020. március közepétől június közepéig a Kormányrendeletnek megfelelően 

zárva volt a könyvtár szolgáltatásait igénybe vevő személyek számára.  

A szigorú tilalom alól némi feloldást jelentett az e-mailben, telefonon megrendelt és 

összekészített könyvek kültéren való átadásának lehetősége. A kölcsönzött könyvek házhoz 

szállítását kizárólag idős olvasóink vették igénybe, akik közül néhányan jelenleg is élnek ezzel 

a kölcsönzési formával.  

Június 15-től szájmaszkban és fertőtlenítő használatát igénybe véve lehetett a könyvtárat újra 

látogatni, kizárólag könyv kölcsönzése céljából, hosszabb idő eltöltése, pl. helyben olvasás még 

nem volt megengedett. 

2020. évben csatlakoztak a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerhez (KSzR).  

Selejtezésre kerül 3393 db könyv, amely egy része elhasználódott, más része tartalom 

szempontjából elavult, évek óta nem olvasott. A jelenleg kölcsönözhető könyvek állománya 

7017 kötet. 

A március közepére tervezett bútorcsere munkáinak lebonyolítására csak június hónapban 

kerülhetett sor. A pályázaton nyert pénzösszegen vásárolt bútorok a mai kor igényeinek 

megfelelnek, szép arculatot mutatnak a betérő olvasóknak, látogatóknak. 

 

 

A 2020. évben a beiratkozó olvasók száma:  161 fő, ebből 14 év alatti 78 fő.  

A könyvtár szolgáltatásait 1397 fő (aktív és "betérő" személy) vette igénybe. 

 Újonnan beiratkozó olvasó 24 fő - 2019-ben ez a szám 66 fő volt 

 

A kölcsönzött kötetek száma 6049 db, ebből 1504 db könyv kölcsönzője 14 éven alatti olvasó 

volt. A helyben használt könyvek száma kb. 500 db (pontos meghatározása nem lehetséges). 

 

A KSzR által biztosított könyv vásárlására fordítható keretösszeget maximálisan igénybe vette 

a könyvtár. Könyvek rendelése 2020. évben négy alkalommal történt.  A vásárolt könyvek 

száma 242 db, értéke összesen 799 000 Ft.  

A folyóiratok rendelésénél 8 féle folyóirat rendelésére volt lehetőség 71 000 Ft értékben. 

Nyomtatvány/irodaszer rendelés 43 000 Ft értékben történt. 



 

A könyvtár november/december hónapban kétfordulós vetélkedőt indított a Kisbíró havonta 

megjelenő folyóiratán keresztül. A 7-7 kérdésre a helyes válaszokat beküldők nyereménye 

könyv és kerámiatálka volt. A vetélkedőre öt válasz érkezett, ebből két fő minden kérdésre 

helyesen válaszolt, ők vehették át az ajándékokat, melyek egy részének finanszírozása az 

önkormányzat által történt 10 000 Ft értékben. 

 

II. A Tordas Könyvtár és Információs Közösségi Hely 2021. szeptember 1-től a következő 

időpontokban tart nyitva: 

 

Hétfő :  8,30   - 14,30  

Kedd:  13,00  - 18,00  

Szerda : 8,30  -   14,30  

Csütörtök: s z ü n n a p 

Péntek : 14,00 - 19,00  

Szombat:  8,30  -  11,00  

Minden hónap első szombatján zárva. 

 

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és a szükséges döntéseket 

hozza meg. 

 

A határozat elfogadásához az Mötv. alapján egyszerű többség szüksége.s 

 

Tordas 2021. szeptember 9. 

 

          dr. Zay Andrea 

                jegyző 

Határozati-javaslat 

 

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete  

/2021. (IX. 28.) határozata 

a Tordas Könyvtár és Információs Közösségi Hely nyitva tartásáról 

 

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tordas Könyvtár és Információs 

Közösségi Hely nyitvatartási idejét 2021. szeptember 1-től visszamenőlegesen elfogadja. 

 

A Nyitva tartás ideje: 

Hétfő :  8,30   - 14,30  

Kedd:  13,00  - 18,00  

Szerda : 8,30  -   14,30  

Csütörtök: s z ü n n a p 

Péntek : 14,00 - 19,00  

Szombat:  8,30  -  11,00  

Minden hónap első szombatján zárva. 

 

felelős: jegyző 

határidő: azonnal 



 

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete  

/2021. (IX. 28.) határozata 

a Tordas Könyvtár és Információs Közösségi Hely 2020. évi beszámolójáról 

 

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tordas Könyvtár és Információs 

Közösségi Hely 2020. évi beszámolóját megtárgyalta és elfogadja. 

 

felelős: jegyző 

határidő: azonnal 

 

 


