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I.  Általános adatok 

 

Az önkormányzati fenntartású intézmények gazdasági feladatait az Integrált, egy egységes 

gazdasági szervezet látja el. Az Integrált végzi a tervezéssel, az előirányzat felhasználással, 

előirányzat módosítással, az üzemeltetéssel, készpénzkezeléssel, könyvvezetéssel, a 

beszámoló és beszámolási kötelezettséggel, az adatszolgáltatással kapcsolatos feladatokat 

saját szervezetére és a hozzá tartozó önkormányzati intézményekre vonatkozóan.  

 

Az intézmény alapító okirat szerint az alábbi önállóan működő intézmények tartoznak az 

Integrált Szervezethez: 

-  Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Dombóvár 

- Földi István Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény 

 

 

2018.évben is feladataink közé tartozott a nevelési-oktatási intézményekben a konyhák 

működtetése ( 9 darab) , és a védőnői tevékenységgel kapcsolatos működtetési feladatok. Az 

önkormányzati intézményekkel kapcsolatos gazdálkodási feladatokat az Integrált az 

intézmények közötti érvényes Együttműködési megállapodás alapján végzi. Az 

önkormányzati intézmények vezetői rendelkeznek a képviselő-testület által részükre a 

költségvetésben jóváhagyott összegek felett. Az intézményhez tartozó telephelyek száma 

összesen 23 ( 2.sz. melléklet ). 

 

A Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény 2016. január 1.-én megalakult 

Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás keretében látja el 

feladatait. Az intézmény könyvelési, gazdálkodási, munkaügyi feladatainak ellátására az 

Integrált kapott megbízást, mely szolgáltatásról az intézmény havonta számlát állít ki. 

 

II.  A feladatellátás általános értékelése 

 

Az intézményi feladat ellátások általános bemutatása az intézmények vezetői által készített 

beszámolók alapján készültek.  

Az intézmények feladatainak pontos meghatározása összetétele elengedhetetlenül fontos a 

mögöttes gazdasági, pénzügyi mutatók értékeléséhez. 



 

 

1. Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet 

 

Egyik fő feladatunk továbbra is az Integrálthoz tartozó önállóan működő intézmények 

gazdasági, pénzügyi, munkaügyi feladatainak teljes körű ellátása. Alapfeladatunk az oktatási- 

nevelési intézmények konyháinak működtetése, a tanulók, óvodások, bölcsődés gyermekek 

részére az étkezés biztosítása.  

 

2013. január 1-től az iskolák állami fenntartásba kerültek. A tanulók étkeztetése, a konyhák 

működtetése önkormányzati feladat maradt. A dombóvári képviselő-testület döntése 

értelmében 2013-tól az összes nevelési-oktatási intézmény konyhájának működtetése, térítési 

díjak beszedése az Integrált feladata lett, összesen 4 főző- és 5 melegítőkonyha tartozott az 

intézményhez. 2017. október 1-től jelenleg is a Szivárvány óvodában lévő konyha melegítő 

konyhaként működik. Az élelmezésvezető tartós betegsége miatt át kellett szervezni a 

feladatokat. Év közben az élelmezésvezető jogviszonya megszűnt, továbbra is 

melegítőkonyhaként működik a a nevezett konyha, mert a személyi feltételeket nem tudtuk 

biztosítani. A zavartalan működés érdekében a Zöldliget óvodában főznek a Szivárvány 

óvoda részére is. Az idő igazolta, hogy jó döntésnek bizonyult ez az átszervezés és 

mindenképpen gazdaságosabb is. Korábban a Szivárvány óvoda látta el a Margaréta óvoda 

élelmezési feladatait, október 1-től ezt az Apáczai konyha kapta meg azt a feladatot.   A két 

intézmény között kitűnő a kapcsolat, nem volt negatív hatása a szolgáltató váltásnak. 

Természetesen a feladat átszervezése létszám átszervezéssel is járt. A dolgozók 

zökkenőmentesen alkalmazkodtak az új kihíváshoz. 

Az étkezés egységes nyilvántartásához a Gordius pénzügyi programhoz kapcsolódó Szamóca 

étkezési nyilvántartó programot használjuk. 

 

A konyhai adagszámok tényleges alakulása a 3. sz. mellékletben szereplő táblázatban kerül 

bemutatásra. Az adagszámok 4,3 %-kal csökkentek az elmúlt évhez képest. 2017.évben a 

tényleges gyermek adagszám 269.430 adag volt, 2018. évben 257.852. Ezen érdemes lenne 

elgondolkodni, hogy a folyamatos csökkenés miből adódhat.  Az étkezést igénybe vevő 

gyermekek 60 %-a rendelkezik a gyermekvédelmi törvény szerinti étkezési térítési díj 

kedvezményben.  A dombóvári lakhellyel rendelkező, és egyéb normatív étkezési térítési díj 



kedvezményben nem részesülő gyermekek esetében Dombóvár Város Önkormányzata 

(12/2006. II.21. rendelet 13/A. §. (2) alapján) 10 % kedvezményt biztosít a térítési díjból. 

Ennek a kedvezménynek a nagyságrendje összesen 2018. évben 1.081.625.-Ft volt. 

 

2015. szeptember 1-től életbe lépő jogszabályok módosítása miatt az előző időszakhoz képest 

egyre több gyermek után kérték a szülők az ingyenes étkezést az óvodákban és a 

bölcsődékben. A 2018.évi saját bevételek csökkenésében látszik ennek hatása, a fenntartó, és 

az intézmény számára jelentős megterhelést jelentett, mivel a gyermekétkeztetésre kapott 

állami támogatás összegében érezhetően nem lett kompenzálva. 

 

Az étkezési térítési díjakból származó hátralékok összege jelentős. (2018. dec. 31.-én 

4.593.878.-Ft) Az óvodáknál egy-két kivételtől eltekintve nem jellemző a hátralék, a 

középiskolában viszont jelentős. A hátralékosoknak fizetési felszólítást küldünk, aki 3 

hónapon túli tartozást halmoz fel, kitiltjuk a menzáról, a hátralék rendezéséig a tanuló nem 

étkezhet. 

December végén leírtuk a 2015 december 31-i tartozásokat. Többször felszólítottuk már nem 

az intézmények tanulóit eredménytelenül, ismeretlen helyen tartózkodnak, nem láttunk már 

lehetőséget a hátralék beszedésére. A tőrölt hátralék összege: 534.641.-Ft. 

Törekszünk az étkezés készpénzes fizetése mellett a banki beszedési megbízás bevezetésére.  

Emiatt szerződést kötöttünk az OTP Bank Nyrt-vel. A szülők egy rész már átutalással 

egyenlíti ki az étkezési térítési díjat. 2018. decemberében megigényeltünk 2 db 

kártyaleolvasót, februárban üzemelték be, így már lehetősége van a szülőknek, hogy 

bankkártyával fizessenek a menzabeszedőnél. 

 

A 2015. év szeptemberében életbe lépett közétkeztetési rendelet előírásainak betartása végett 

2018. évben tovább folytatódtak az ellenőrzések a konyhákon. Konyháinkat a NÉBIH 

ellenőrizte, összesen 14 alkalommal. Nagyon súlyos hibát, kirívó szabálytalanságot nem 

tártak fel, de a Százszorszép óvoda 2-es minősítése nagyon érzékenyen érintett bennünket. A 

feltár hiányosságokra intézkedési tervet készítettem, a hibákat igyekeztünk kijavítani. Nagy 

előre lépésnek tekintem, hogy a Százszorszép konyha aljzata új burkolatot kapott.  A 

gyermekek diétás étkeztetését elkülönítetten kell megoldani, melyre a  bölcsőde konyhája lett 

kijelölve. Továbbra is gond, hogy a gluténmentes diétához nem tudunk egy elkülönített 

helyeséget kialakítani. Többféle megoldással is próbálkoztunk, de nem vezetett eredményre. 

Egy Margaréta óvodást érint és egy általános iskolást.  Az „élet” végül is megoldotta 



átmenetileg a gondot, az általános iskolás tanuló édesanyja visszamondta az igényét, az 

óvodának pedig csak szolgáltatunk, így lehetőségünk van arra, hogy nem vállaljuk a 

gluténmentes étel elkészítését. 

 

2018. év végén az Integrált Szervezet munkavállalóinak engedélyezett létszáma 64 fő volt. 

Ebből a létszámból az adminisztratív dolgozók álláshelyeinek száma 13 fő, 41 fő egyéb 

technikai dolgozó (óvodai karbantartók, konyhai személyzet) és 10 fő védőnő. 

 

Az adminisztratív dolgozók közül 8 fő az Integrált Szervezet központi irodájában dolgozik,1 

főt megbízási szerződés keretében alkalmaztunk, 2 fő pedig kihelyezett gazdasági 

ügyintézőként látja el feladatait a szociális intézményben. (feladata az ellátmányok kezelése, 

bejövő számlák nyilvántartása, számlák Integráltba bevitele, ANAL programmal a kis értékű 

tárgyi eszközök nyilvántartása, eszközök leltározásában aktív részvétel, stb.)  

Az elmúlt évben legnagyobb gondot az élelmezésvezetők kiválasztása jelentett a 

létszámgazdálkodásban. Korábban egy élelmezésvezető látta el az óvodákban és a 

bölcsődében is az élelmezésvezetői feladatokat. Ellenőrzés során kiderült, hogy tevékenységét 

nem a jogszabályi előírásoknak megfelelően végzi, nagyon sok hiányossága merült fel, ezért ő 

maga kérte jogviszonyának megszüntetését. Helyette már a bölcsödébe és az óvodába is külön 

élelmezésvezető került kinevezésre. Az új élelmezésvezető, akit a bölcsődébe neveztünk ki, 

szintén nem tudott a feladataival megbirkózni. Sikerült azonban szerencsére pótolni, sőt 

minden korábbi személyi problémát megoldottunk, mert ki tudtunk nevezni egy diétás 

szakácsot és alkalmaztunk egy dietetikust is. Ezzel most teljesítettük a diétás étkeztetés 

személyi feltételeit is. 

Továbbra is folyamatos problémát jelent a konyhai dolgozók között a tartós táppénzen lévő 

dolgozók magas száma. Nehéz őket pótolni, a fiatalok már nem vállalnak ilyen nehéz fizikai 

munkát minimálbérért.  

Egyre nehezebb az egyes munkakörökre a megfelelő lelkiismeretes szakembert megtalálni. A 

változatlan közalkalmazotti bértáblázat miatt mindenki besorolt bére a minimálbérrel egyenlő. 

Ezért a bérért szinte lehetetlen olyan embert találni, aki felvállalja ezt a felelősségteljes 

munkát. Ha sürgősen nem változtatunk ezen a bérezésen, a jó szakemberek el fognak 

szivárogni a vállalkozói szférába.  

Az állandó bizonytalanság, a kilátástalan jövőkép is megnehezíti a magas szakmai tudással 

rendelkező kollektíva megtartását. 

 



Az Integrált Szervezet központi irodájában dolgozók munkaköre különféle szakmai csoportok 

szerint volt felosztva. A korábban kialakításra került számviteli, pénzügyi, munkaügyi, 

vagyonrendezési és ügyviteli csoport létszáma oly mértékben lecsökkent, hogy 2018.-ban már 

nem tartottunk nyilván külön csoportokat. 

 

A számviteli dolgozók végzi a beérkező számlák feldolgozását, kontírozását, beszámoló 

készítését. Az elmúlt évben nagy kihívást jelentett az ASP program bevezetése. Minden 

érintett számára nagyon nagy feladatot jelentett a megtanulása és a program alkalmazása. 

Elmondhatom, hogy a dolgozók szorgalmának és képességeiknek köszönhetően sikerült 

aránylag gyorsan elsajátítaniuk az új feladatokat. Most már nem csak a könyvelés, hanem az 

utalás, az analitikus nyilvántartás, az adatszolgáltatások is az ASP program segítségével 

történik. A Magyar Államkincstár felé havonta kell pénzforgalmi jelentést küldenünk az 

intézményi pénzforgalmi adatokról, negyedévente mérlegkészítési kötelezettségünk van. A 

számviteli dolgozók végzi a házipénztárral összefüggő könyvelési, bizonylatolási feladatokat,  

kezelik az ellátmányokat.   

 

A munkaügyesek feladatai ellátásához a MÁK által biztosított KIRA programot használják, a 

különféle munkaügyi adatszolgáltatásokat a MÁK felé elektronikusan küldik. Két státuszunk 

van a munkaügyi feladatok ellátására. Egyikük megbízási szerződéssel látja el az Dombóvári 

Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény munkaügyi feladatait. A másik álláshely feladatait 

két dolgozó megosztva saját feladatuk mellett végzi. 

 

A tárgyévben esedékes kis és nagyértékű tárgyi eszköz leltározások rendben, a leltározási 

ütemtervnek megfelelően megtörténtek. 

 

A 2019. évben valamennyi közalkalmazott részére a fenntartó éves bruttó 12.000.-Ft 

bankszámla vezetési költség támogatást biztosított. Sajnálatos tény, hogy a korábbi évek 

gyakorlatának megfelelően a vásárlási utalvány juttatás is elmaradt év végén a korlátozott 

anyagi lehetőségekre hivatkozva. 

A vidékről bejáró dolgozók útiköltség térítésben részesültek, bérlet esetében a bérlet árának 

86 %-át téríti az intézmény, személygépkocsi használat esetén 15 Ft/km összegű 

költségtérítést. 

 



Az Integrálthoz tartozó intézmények esetében, és az Integrált beszerzéseire közbeszerzési 

eljáráson kívüli eljárás lebonyolítását az Integrált végzi. 2018. évben 1 alkalommal került sor 

az élelmiszer beszerzés miatti pályáztatásra, volt papír-írószer beszerzésre, valamint 

tisztítószer beszerzésre is. Mindegyik pályázat eredményes volt, és a nyertes ajánlattevővel 

szerződést kötöttek az intézmények. 2019. december 31-vel lejárt az élelmiszer közbeszerzés 

határideje. A Turi ügyvédi iroda elindította az újabb közbeszerzési eljárást.  

Az önkormányzati vagyonrendelet értelmében az intézmények minden 200.000.-Ft-nál 

nagyobb beszerzés esetén 3 árajánlatot kérnek a vállalkozóktól. 

 

Tárgyévben sikerült a bölcsődébe egy három aknás nagyértékű sütőt, valamint a HEMI 

konyhájára a konyhai robotgéphez 310.000.-Ft értékben tartozékokat vásárolnunk. Az ASP 

program bevezetéséhez 2 db számítógépet kellett vásárolnunk. Év közben folyamatosan 

pótoltuk az elhasználódott kis értékű tárgyi eszközöket. Említésre méltó a 2 db 

csepegtetőkocsi vásárlása, illetve a védőnők részére 4 db nyomtató, 3 szekrény, székek, illetve 

orvosi kisértékű eszközök beszerzése.  

Az Integráltnál olyan nagy értékű tárgyi eszköz beszerzés nem történt, melyre az intézmény a 

vagyonrendeletnek megfelelően közbeszerzési eljáráson kívüli pályázatot kellett volna kiírnia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Védőnői feladatellátás 

 

Demográfiai adatok 

Dombóvár településre vonatkozó születési adatokat a területi védőnőktől származó 

adatszolgáltatás alapján az alábbi táblázatban foglaltam össze.  

 

Az elmúlt évben Dombóváron összesen 155 csecsemő született. A koraszülöttek száma 13, 
amely 8,38%-os korafrekvenciát jelent. 1000 gramm alatti születésünk 1 esetben volt. 
Halvaszülés 2 esetben történt. Otthonszülés nem fordult elő. 
 

 

Védőnői Szolgálatok szakfelügyelete 

A járási vezető védőnő feladatai közé tartozik a védőnői tevékenység szakmai felügyeletének 
ellátása, a védőnői tanácsadók minimumfeltételeinek ellenőrzése. A védőnői tevékenységgel 
kapcsolatos panaszok, közérdekű bejelentések kivizsgálása, a szükséges intézkedések 
megtétele. Közreműködik az egységes, esély-egyenlő védőnői ellátás megvalósításában, a 
védőnői munka minőségének fejlesztésében. E cél eléréséhez szakmai iránymutatást ad, 
koordinál, szakvéleményt nyilvánít. 

a.) Területi védőnői ellátás  

Dombóváron 8 területi védőnői állás van, melyből betöltött 8. Tartós helyettesítésre volt 
szükség a kolléganő táppénzes állománya miatt. 

 
b.) Iskolavédőnői ellátás 

 

Dombóváron az oktatási intézményekben működési engedéllyel rendelkező iskolaorvosi 
rendelőben 1 főállású iskola védőnő dolgozik, egy foglalkozás egészségügyi iskolaorvossal. A 



kolléganő heti 40 órában látja el feladatait a két középiskolában.  A beíratott tanulók létszáma 
771.  
A területi védőnők közül 15-en látnak el iskola-védőnői feladatokat.  
 

c.) Kórházi védőnői ellátás 

Az intézeti védőnő személyében változás nem történt, heti 20 órában látja el feladatát az 
újszülött osztályon. A KÉSZ program bevezetésre került, amely jelenleg jól működik. Az 
Újszülött Osztály 
továbbra is megfelel a Bababarát Kórház követelményének. 

d.) Család Védelmi Szolgálat védőnői tevékenysége 

A CSVSZ tanácsadó működésének személyi és tárgyi feltételeiben az elmúlt évben változás 
nem történt, a tanácsadó a Járási Hivatal épületében működik. 
A tanácsadási időpontok változatlanok maradtak. A tanácsadás előtti fél órában telefonos 
előjegyzés működik. Ennek következtében a „B” tanácsadást igénybe vevők 100%-ban 
előjegyzés alapján érkeznek a tanácsadásra. A munkavégzéshez szükséges nyomtatványok 
folyamatosan, megfelelő mennyiségben rendelkezésre állnak. Tartós távollét esetén a 
helyettesítés megoldott. Az elmúlt évben fejlesztés nem történt. 
Tanácsadáson az összes megjelenés: 328 
„A” tanácsadáson 171 páciens jelent meg, a terhesség megszakítást kérelmezők száma 157. 
Elvégzett műtétek száma 149, megtartott magzatok 6. 
 

 

 
e.) Együttműködések, kapcsolatrendszerek  

A Járási Hivatal munkatársaival, háziorvosokkal, házi gyermekorvosokkal, az oktatási 
intézményekkel, a gyermekvédelmi szolgálat dolgozóival rendszeres a kapcsolatot tartunk 
fenn. 
Az egészségügyi szakellátás szereplőivel is jó az együttműködés. 
A kórház Szülészeti Osztályán dolgozó kórházi védőnővel rendszeres a kapcsolatunk.   

 



f.) Preventív tevékenység 

 
A tevékenység az előző évhez képest minimálisan emelkedett. 
Népegészségügyi szűrővizsgálatok keretében a MaMMa Egészségügyi Zrt. szűrőbusza június 
elején végezte a járásban a női lakosság szűrését. Plakátok segítségével hívtuk fel az érintettek 
figyelmét a szűrés fontosságára, ebben segített a megyei szűrési koordinátor. Dombóváron az 
önkormányzat a helyi médiában tette közzé a felhívást. 
 
A Belvárosi Alapfokú Iskolában, áprilisban egészség hét keretében családtervezésről, 
párkapcsolatról beszélgettünk a diákokkal, a csoportfoglalkozáson 22 tanuló vett részt. 
Szülésre felkészítő tanfolyam keretében májusban és novemberben a megjelenő kismamák a 
fogamzásgátlási lehetőségekkel kapcsolatban kérdeztek. 
Az egyéb preventív tevékenység egységes értelmezését követően, a kapcsolattartásban 227 fő 
vett részt.  
Együttműködési megállapodást kötöttünk a Dombóvári Egészségfejlesztési Irodával, ennek 
köszönhetően több programban vehetünk részt. 
 
 
g.) Vezető védőnői tevékenység 

 
Vezető védőnői tevékenységet munkaidőm kb. 2/3 részében végzem. 16 területi és egy 
iskolavédőnő szakfelügyeletét látom el, mellette járványügyi feladataim is vannak. 
Szakmai felügyelet 54 alkalommal történt, szakmai látogatás 19, szakmai megbeszélés 15 
alkalommal történt, szakmai tanácsadás 65 volt. 
Munkaértekezletek száma 8, 5 alkalommal tartottam előadást. 
Intézkedések száma tevékenység szempontjából 14 esetben történt. 
Szakfelügyeletben nem részesült védőnői szolgálat, ill. kolléganő nem volt. 
Intézkedést igénylő panaszbejelentés nem érkezett. 
 
Munkatervben tervezett, teljesített feladatok és eredményük  
 
1.1 A 2017. évi területi védőnői adatszolgáltatás validálása 

 
Az adatszolgáltatásra kötelezett védőnői körzetek száma: 16 
Adatszolgáltatást elvégzett védőnői körzetek száma: 16, aránya 100%. 

 

Az ellenőrzés során tapasztalt szakfelügyeleti megállapítások a következők: 
 

Mind a 16 területi védőnő havonta gyűjtötte és vezette a körzetre vonatkozó védőnői tevékenység 
adatait és január első hetében megtörtént az adatok ellenőrzése, az SZR -ből érkező adatok 
rögzítése. A Védőnői jelentések összesítője c. adatlapokhoz a kitöltési útmutató rendelkezésre állt. 
A kitöltési útmutatóban leírtakat a kolléganők alkalmazták az egységes értelmezés és pontos 
adatszolgáltatás érdekében.  Az ÁNTSZ honlapra történő belépéshez érvényes jogosultsággal és 
jelszóval rendelkezett mindenki, ismerték az ÁNTSZ honlap eForm menüpontját, és annak 
használatát. Az adatszolgáltatás megtörtént 2018. január 8. – 2018. január 26. között. A két űrlap 
kitöltése és mentése egy napon történt, valamennyi adat kitöltésre került. 
A jelentéssel kapcsolatban négy esetben kértek a védőnők segítséget, szakmai konzultációt. A 
kitöltési útmutató alapján adott választ elfogadták.  
Az évi egyszeri adatszolgáltatásban minden területi védőnői körzet esetén valós adatok jelentése 
történt meg, az adatok rögzítése a kitöltési útmutatóban leírt kritériumoknak megfelelően valósult meg. 
Valid adatokat rögzítő védőnői körzetek száma: 16, aránya 100%. 
 



1.2 A szoptatás, az anyatejes táplálás szakmai támogatása 

Valamennyi védőnőnői tanácsadóban rendelkezésre állt az „Az egészséges újszülött és 
koraszülött táplálás szakmai irányelveken alapuló gyakorlati útmutatója”.  A tanácsadókban 
megtalálhatók voltak az anyatejes táplálással, szoptatással kapcsolatos kiadványok, 
szóróanyagok, melyeknek tartalma megfelel a korszerű szakmai előírásoknak. 
A várandósság ideje alatt a szülői szerepre felkészítés a második trimesztertől megtörtént 
minden körzetben. A felkészítés kiterjedt a szoptatásra, a szoptatás jelentőségére az első 6 
hónapban, a kizárólagos szoptatás fogalmára, utalás történt a szoptatást esetlegesen 
akadályozó testi-lelki tényezőkre. A tájékoztató anyagban képek illusztrálták a szoptatás 
helyes technikáját, és utalás történt arra vonatkozóan is, hogy nehézség esetén kitől lehet 
segítséget kérni. 
A térségben szoptatást támogató anyacsoport működik, de ebben kevesen vettek részt. 
Védőnői értekezleteken igyekeztünk a kolléganők szoptatással kapcsolatos ismereteit 
bővíteni, és a területen tapasztalt jó gyakorlatot megosztani.  A védőnők rendszeresen részt 
vettek továbbképzésen is. Hiteles szakirodalmi ajánlás (nyomtatott / on-line) minden 
védőnőnél megtalálható. Az újszülött osztály védőnőjével, a házi gyermekorvossal, 
háziorvossal, szoptatási szaktanácsadóval hatékony az együttműködés, mely a látogatások 
előjegyzési könyvében általában rögzítésre került.            
Minden évben szervezünk Anyatejes táplálás világnapi programot, a rendezvényen 2018. 
évben összesen 127 fő jelent meg. 
Az elmúlt 5 évben anyatejadás háztól-házig több alkalommal zajlott. 2018-ban egy anyuka 
73,4 liter anyatejet adott le Pécsre az anyatejgyűjtő állomásra.  
A védőnők nagy hangsúlyt fektetnek az anyatejes táplálás jelentőségére, ismerik és betartják a 
WHO kódex előírásait, az adatszolgáltatás a jogszabályok szerint, a szakmai irányelvben 
foglaltaknak megfelelően történt.  
 
1.3 Védőnői szűrővizsgálatok végzéséhez szükséges szűrőeszközök felmérése tanácsadónként 

2017. évben kiadásra került EMMI OTFHÁT 12004-11/2017/AMF iktatószámú „Szakmai, 
gyakorlati iránymutatás a területi védőnő gyermekvédelmi feladatainak ellátásához, különös 
tekintettel a korai észlelésre, jelzésre és az együttműködésre” címmel készült szakmai 
iránymutatása, amely rendelkezik a korszerű védőnői szűrővizsgálatok, szülői kérdőívek 
alkalmazásáról. 
Az új szűrési módszer 2017.09.01-i kötelező alkalmazásával a védőnők felelősségteljes 
munkájukat hatékonyabban képesek ellátni. 
A védőnői szűrővizsgálatok részletes módszertanát, a 0 - 7 éves gyermek fejlődésének 
nyomon követését a Gyermek-alapellátási Útmutató szakmai ajánlása tartalmazza, amelynek 
megfelelő alkalmazásához javasolt további szűréshez szükséges eszközök beszerzése.  

A szakfelügyeleti vizsgálat teljesítése - lefolytatása 
Valamennyi munkáltató tájékoztatása megtörtént a kiemelt munkatervi feladatról a TO-
02/NEO/00997-8/2018 iktató számú tájékoztatásban, annak jelentőségéről, hogy pontos képet 
kapjunk a rendelkezésre álló szűrővizsgálati eszközökről, a megfelelő védőnői ellátás 
biztosítása érdekében, ill. a hiányzó eszközök beszerzése miatt. A területi védőnőket 
körlevélben értesítettem a védőnői szűrővizsgálatok elvégzéséhez szükséges szűrőeszközök 
felméréséről. 
A szakfelügyelet 16 területi védőnőre terjedt ki, arány: 100 %.  
Járásunkban 12 védőnői tanácsadó rendelkezik működési engedéllyel, melyből 4 
Dombóváron, 8 városkörnyéken található, minden tanácsadóban megtörtént a rendelkezésre 
álló szűrőeszközök felmérése. 



Az adatok kontrolljára – helyi munkaterv szerint – szakmai felügyelet formájában került sor, 
táv-adatszolgáltatás formájában. 
A bekért adatok alapján 8 esetben tartottam szükségesnek helyszíni szemle elvégzését.  
Következmények, intézkedések: 
A szakfelügyeleti vizsgálat eredményéről minden szolgáltató írásos tájékoztatást kapott a 
jegyzőkönyv megküldésével. Ezt követően az alábbi fejlesztések történtek: 
Dombóváron a szolgáltató 100 ezer forintot biztosított a hiányzó eszközök megvásárlására. 
Így a négy védőnői tanácsadóban (8 körzet) a munkáltató teljes körűen gondoskodott az 
eszközök beszerzéséről. Az első félévben az önkormányzat másfél millió forintot fordított a 
leamortizálódott kis és nagy értékű eszközök pótlására, irodabútor beszerzésre, a szolgálati 
mobiltelefonok lecserélésére. Minden tanácsadó kapott egy multi funkciós eszközt, így 
megoldódott a fénymásolási, szkennelési probléma. 
 
1.4 Védőnői szakfelügyelet végzése rendkívüli esemény esetén  

2018-ban két esetben történt halvaszületés. Mindkét esetben megtörtént a szakfelügyelet, 
mely során kiderült, hogy a védőnői gondozás a jogszabálynak megfelelően történt. A méhen 
belüli elhalások a várandósság 39. hetében történtek.  A boncjegyzőkönyv alapján az ok a 
méhlepény gócos degenerációja, ill. sorvadt méhlepény gócos bevérzésekkel volt. 
1.5  Védőnő hallgatók területi gyakorlatának szervezése  

A hallgató 2018.02.05. – 03.02-ig töltötte területi nagygyakorlatát az oktató védőnő mellett.  
Szakmai látogatás alkalmával győződtem meg arról, hogy a hallgató a gyakorlat alatt a 
szakmai követelményeket teljesítette, a látogatások előjegyzési könyvét naponta vezette.  
A különböző célcsoportokban meghatározott önállóan ellátandó feladatokat szorgalmasan 
teljesítette, a nyomtatványok mintapéldányait kitöltötte.  
 
 

 

Integrál Önkormányzati Szolgáltató Szervezet 
 
Kiadások %-os megoszlása (Ft) 
 
 
Felhalmozási kiadások:         5.040.793    1,6 % 
 
Személyi kiadások:       137.817.498  43,65 % 
 
Munkaadót terhelő járulékok:      27.560.445    8,73 % 
 
Dologi kiadások:       145.344.028  46,02 % 
 
Költségvetési kiadások összesen:                              315.762.764           100,00 % 
 
 
 

 



 

 

 
2.Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Dombóvár 

 
 

Az intézményt érintő jogszabályi háttér 
 
 

 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről  
 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról  
 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény 

végrehajtásáról 
 32/2015 (VI.19) EMMI rendelet a nevelési – oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet 
módosításáról 

 235/2016. (VII.29.) Korm. rendelete a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 
intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet 
módosításáról 

 363/2012 (XII.17) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramja 
 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 

nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának 
irányelve kiadásáról. 1. melléklet a 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelethez 

 17/2013. (III. 1.) EMMI rendelet a nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a 
nemzetiség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról 

 277/1997 (XII.22) Korm. rendelet a pedagógus továbbképzésről, pedagógus 
szakvizsgáról 

 6/2016. (III. 24.) EMMI rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, 
gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és 
működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet módosításáról 

 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
 Alapító Okirat 

 
 
 
 
 
 
 



Az intézmény az önkormányzat által elfogadott éves költségvetési keretből gazdálkodott. A 

2018. évi költségvetési keretösszegből igyekeztünk takarékosan és ésszerűen, a feladatokat 

átgondolva, átcsoportosítva gazdálkodni. 

 

1. Szervezeti felépítés 

Az intézmény neve:     Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Dombóvár  

Az intézmény címe:     7200 Dombóvár Zrínyi u.10. 

OM azonosítója:     202289 

Elérhetősége: Telefon/fax:    06 74/465-315 

   E-mail:    szivarvanyvilag@dombovar.hu 

Az intézmény telephelye neve, címe:  Dombóvári Szivárvány Óvoda  
      Tündérkert Bölcsődéje 

7200 Dombóvár, Kórház u. 35.                

A tagintézmények neve, címe:   Dombóvári Szivárvány Óvoda 
      Százszorszép Tagóvodája 

       7200 Dombóvár, III. u. 34. 

Dombóvári Szivárvány Óvoda 
      Zöld Liget Tagóvodája 

7200 Dombóvár, Bezerédj u. 33.                     

Az alapító okirat száma:   I./412-4/2017 

Az intézmény által ellátott feladatokat és a kapcsolódó tevékenységeket az irányadó törvényi 
szabályozás alapján, az Alapító okirat határozza meg. 

Az intézmény alaptevékenysége: 
Az intézmény közfeladata: 

 óvodai ellátás 
 bölcsődei ellátás 

Az intézmény köznevelési alapfeladatai:  
 óvodai nevelés, 
 a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 

nevelése, 
 nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése 

Az intézmény alaptevékenysége: 
 A költségvetési szerv a bölcsődei ellátás keretében gondoskodik a három év alatti 

gyermekek napközbeni ellátásáról. 
 Az óvodai ellátás keretében gondoskodik a gyermekek neveléséről a gyermek három 

éves korától a tankötelezettség kezdetéig. 



 Óvodai úszásoktatást biztosít saját tanuszoda fenntartásával a székhely intézményben. 
 Az óvodai nevelő munkát helyi pedagógiai programja szerint végzi. A szülők igényei 

alapján az óvoda, különböző szolgáltatást nyújt a gyerekek tehetséggondozása terén 
(néptánc, zeneovi, origami) önkéntes foglalkozások formájában. 

 Integrált nevelés keretében szükség esetén biztosítja a többi gyerekkel együtt 
nevelhető mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több 
fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus 
spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem-, 
illetve magatartásszabályozási zavarral) küzdő sajátos nevelési igényű gyermekek 
óvodai nevelését, valamint beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő 
gyermekek óvodai fejlesztését, felzárkóztatását.  

 A gyermekek esélyegyenlőségének biztosítása érdekében a szociális helyzetből és 
fejlettségből eredő hátrányok ellensúlyozása céljából Óvodai Integrációs Program 
szerinti foglalkozást biztosít. 

 Az intézmény egy gyermekcsoportjában német nemzetiségi óvodai nevelést folytat. 
 A nemzetiségi nevelés megszervezésének kezdeményezése esetén a kezdeményezett 

formában szükség esetén biztosítja a nemzetiségi óvodai nevelést. 
 Kapospula község tekintetében is biztosítja az óvodai ellátás közfeladatot a székhely 

intézményben. 

2. A gyermeklétszám alakulása 

Az önkormányzat kötelező feladataként, négy feladatellátási helyen látta el a gyermekek 
óvodai nevelését és bölcsődei gondozását. Emellett, az önkormányzat önként vállalta, a 
Szivárvány Óvodában működő tanuszoda fenntartását. 

Az óvodákba felvehető maximális gyermeklétszámot az Alapító okirat tartalmazza, melyet a 
fenntartó határoz meg, figyelembe véve a 2011. évi CXC. törvényt.  Az Nkt. szerinti 
maximális óvodai csoportlétszám 25 fő, az átlaglétszám 20 fő. A 2018/2019-es nevelési évre a 
tagintézményekbe felvehető maximális gyermeklétszám felülvizsgálatra került, ez alapján 
határozták meg a tagintézmények maximális létszámát. 

Felvehető maximális gyermeklétszám és engedélyezett csoportok száma: 
Tagintézmények  Maximális gyermeklétszám Óvodai csoportok száma  

 Székhely Óvoda   165 gy.    6 csoport 
 Dombóvári Szivárvány Óvoda  

Százszorszép Tagóvodája  140 gy.    5 csoport 
 Dombóvári Szivárvány Óvoda  

Zöld Liget Tagóvodája   120 gy.    4 csoport 
 Dombóvári Szivárvány Óvoda  

Tündérkert Bölcsődéje   72 gy.    6 csoport 

Óvodáink, a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő – oktató 
intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől 
számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a települése, vagy a felvételi körzetben 
található, az érintett településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező 
hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. 



Az intézményben a gyermekek felvétele egész évben folyamatosan történt, a szülői igények 
figyelembe vételével, a férőhelyek függvényében. Az év során egy gyermek felvételét sem 
utasítottuk vissza. 

Bölcsődénk, a gyermek 20 hetes korától három éves koráig neveli - gondozza azoknak a 
szülőknek a gyermekeit, akik a Gyvt.41§ (1) meghatározott okok miatt, gyermekeik 
napközbeni ellátásáról nem tudnak gondoskodni. A 6/2016. (III. 24.) EMMI rendelet szerinti 
maximális bölcsődei csoportlétszám 12 fő. 

 
2018.05.31. 

 Szivárvány Százszorsz Zöld Liget Össz. 

 máj. 31. máj. 31. máj. 31.  
Alapító okirat szerinti maximálisan felvehető 

gyermeklétszám 165 140 120 425 

Napi nyitva tartási idő (nyitva tartási órák) 600-1700 
(11 óra) 

600-1700 
(11 óra) 

600-1700 
(11 óra) 

 

Csoportok száma 6 5 4 15 

Jogviszonnyal rendelkező 
gyermekek száma 

beóvodázási körzetben 
lakik 159 110 105 374 

nem a beóvodázási 
körzetben lakik 0 5 0 5 

Ebből óvodai jogviszonya 
szünetel 1 0 0 1 

Aktív jogviszonnyal 
rendelkezők száma 159 115 105 379 

A többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési 
igényű gyermekek száma 0 7 4 11 

Ebből, német nemzetiségi nevelésben részt vevő 
gyermekek száma 0 23 0 23 

Étkező gyermekek 
száma 

térítés nélkül étkező 114 106 99 319 
térítéssel étkező 45 8 6 59 
Összesen 159 114 105 378 
étkezésben nem részesülő 
gyermekek száma 0 1 0 1 

Bejáró gyermekek száma 3 5 2 10 
HH gyermekek száma 8 6 13 27 
HHH gyermekek száma 0 0 1 1 
Veszélyeztetett gyermekek száma 5  5 1 12 
Védelembe vett gyermekek száma  
(védelembe vett, családba fogadó gyám) 1 1 2 4 

Nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság 0 3 2 5 
Logopédiai fejlesztésben részesülő gyerekek száma 19 16 22 57 
Fejlesztésben részesülő gyerekek száma 0 15 0 15 
Gyógytestnevelésre járó gyerekek száma 31 14 0 40 

 

 

 

 



2018.10.01. 
 Szivárvány Százszorsz Zöld Liget Össz. 

 okt. 01. okt. 01. okt. 01.  
Alapító okirat szerinti maximálisan felvehető 

gyermeklétszám 165 140 120 425 

Napi nyitva tartási idő (nyitva tartási órák) 630-1730 
(11 óra) 

600-1700 
(11 óra) 

630-1730 
(11 óra) 

 

Csoportok száma 6 5 4 15 

Jogviszonnyal rendelkező 
gyermekek száma 

beóvodázási körzetben 
lakik 159 108 102 369 

nem a beóvodázási 
körzetben lakik 0 7 0 7 

Ebből óvodai jogviszonya 
szünetel 0 1 0 1 

Aktív jogviszonnyal 
rendelkezők száma 159 114 102 375 

A többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési 
igényű gyermekek száma 0 7 2 9 

Ebből, német nemzetiségi nevelésben részt vevő 
gyermekek száma 25 0 0 25 

Étkező gyermekek 
száma 

térítés nélkül étkező 126 112 92 330 
térítéssel étkező 32 3 10 45 
Összesen 158 115 102 375 
étkezésben nem részesülő 
gyermekek száma 1 0 0 1 

Bejáró gyermekek száma 6 7 2 15 
HH gyermekek száma 6 5 12 23 
HHH gyermekek száma 0 1 0 1 
Veszélyeztetett gyermekek száma (családba fog. gyám, 
tartósbeteg) 6 5 1 12 

Védelembe vett gyermekek száma 0 1 0 1 
Nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság 0 1 0 1 
Logopédiai fejlesztésben részesülő gyerekek száma 27 17 21 65 
Fejlesztésben részesülő gyerekek száma (BTM) 2 4 2 8 
Gyógytestnevelésre járó gyerekek száma 25 0 0 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2018.12.31. 
 Szivárvány Százszorsz Zöld Liget Össz. 

 dec. 31. dec. 31 dec. 31  
Alapító okirat szerinti maximálisan felvehető 

gyermeklétszám 165 140 120 425 

Napi nyitva tartási idő (nyitva tartási órák) 630-1730 
(11 óra) 

600-1700 
(11 óra) 

630-1730 
(11 óra) 

 

Csoportok száma 6 5 4 15 

Jogviszonnyal 
rendelkező gyermekek 
száma 

beóvodázási körzetben lakik 
164 112 106 382 

nem a beóvodázási körzetben 
lakik 0 6 0 6 

Ebből óvodai jogviszonya 
szünetel 0 2 2 4 

Aktív jogviszonnyal 
rendelkezők száma 164 116 104 384 

A többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési 
igényű gyermekek száma 0 7 2 9 

Ebből, német nemzetiségi nevelésben részt vevő 
gyermekek száma 0 25 0 25 

Étkező gyermekek 
száma 

térítés nélkül étkező 
(*jogviszonya szünetel 2fő) 130 115* 96* 341 

térítéssel étkező 33 3 10 46 
Összesen 163 118 106 387 
étkezésben nem részesülő 
gyermekek száma 1 0 0 1 

Bejáró gyermekek száma 6 6 3 15 
HH gyermekek száma 5 3 12 20 
HHH gyermekek száma 1 1 0 2 
Veszélyeztetett gyermekek száma (családba fog. gyám, 
tartósbeteg) 6 5 1 12 

Védelembe vett gyermekek száma 0 1 0 1 
Nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság 0 1 0 1 
Logopédiai fejlesztésben részesülő gyerekek száma 28 17 21 66 
Fejlesztésben részesülő gyerekek száma (BTM) 4 10 2 16 
Gyógytestnevelésre járó gyerekek száma 25 0 0 25 

 

Óvodáink ellátják a gyermekek nevelését, személyiségfejlesztését, iskolára való felkészítését, 
hátránycsökkentését. A Dombóvári Szivárvány Óvoda Százszorszép Tagóvodájában igény 
szerint biztosítjuk a német nemzetiségi nevelést. 

Intézményünk azon sajátos nevelésű igényű gyermekeket fogadhatott, akiket az Alapító 
okiratunk engedélyezett. A gyermekek fejlesztését az EGYMI szakemberei és a Tolna Megyei 
Pedagógiai Szakszolgált Dombóvári Tagintézményének alkalmazottai látták el. 

Dombóvári Szivárvány Óvoda Százszorszép Tagóvodájának beóvodázási körzete Szarvasd 
puszta. 2018-ban a szarvasdi gyermekek szülei települési támogatásként, utazási 
költségtérítést vehettek igénybe. 



A fenntartó vállalt feladatként finanszírozta az intézményünkben lévő óvodai tanuszodát. A 
Szivárvány Óvodai tanuszoda szakmai működését és az üzemeltetői feladatokat is az 
intézmény végzi. Szakmai munkatársak: a nevelőmunkát segítő úszómester, aki az úszó 
foglalkozásokat vezeti, valamint az úszómester, aki az Integrált Önkormányzati Szolgáltató 
Szervezet alkalmazásában álló karbantartó. Az uszoda kihasználtságának érdekében 
csecsemő- és kisdedúszást, nyári úszó tanfolyamot szerveztünk, valamint az ősz folyamán 
bérleti szerződést kötöttünk a FERLING Tanácsadó és Szolgáltató Kft-vel. 

2018. január-tól - II. Turnus 
Dombóvári gyermekek (fő) Dombóvár környéki települések (fő) 

87 19 
2018. március-tól - III. Turnus 

Dombóvári gyermekek (fő) Dombóvár környéki települések (fő) 
104 69 

2018. szeptember-től - I. Turnus 
Dombóvári gyermekek (fő) Dombóvár környéki települések (fő) 

139 60 
Nyári úszás (fő) 

47 
Mindösszesen 

525 
 
Babaúszás foglalkozást a 2018-as év folyamán 37 alkalommal tartottunk, a résztvevők száma 
alkalmanként 15-25 fő között mozgott. 

A FERLING Tanácsadó és Szolgáltató Kft-vel kötött bérleti szerződés 77 gyermek 
úszásoktatását tartalmazta. 2018. október 26. és 2018. december 31. között külön egyeztetett 
időpontokban, összesen 10, egyenként 5 óra igénybevétellel járó alkalomra vonatkozott a 
bérleti szerződés. 

3. A humán erőforrás alakulása 

A fenntartó által engedélyezett létszámkeretet tartottuk.  
2018-ban a humán erőforrás területén változások történtek, a személyi feltételek alakulását a 
dolgozói létszám tekintetében a munkaviszony megszűntetés befolyásolta leginkább. 
A megüresedett álláshelyek (óvodapedagógus, kisgyermeknevelő, dajka) betöltésére 
pályázatot írt ki az intézmény. Az óvodapedagógusi álláshelyekre kevés pályázat érkezett, a 
zökkenőmentes óvodai nevelés biztosítása nehézséget jelentett. A Szivárvány óvodánál és a 
Zöld Liget óvodánál az üres álláshelyeket nyugdíjas kollégák alkalmazásával tudtuk 
megoldani. Ők csak részmunkaidőben és délutános műszakban vállalták a feladatot. 

2018-ban egy óvodapedagógus sikeresen részt vett a minősítési eljárásban, Pedagógus II. 
besorolást kapott, mely 2018. január 01-től béremelkedést jelentett számára.  

A Képviselő-testület a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Dombóvár engedélyezett létszáma 
2018. január 1-jétől: 

 31 óvodapedagógus 
 1 fő óvodatitkár 
 5 fő pedagógiai asszisztens alkalmazásával 



 15 fő óvodai dajka 
 1 fő úszómester 
 14 fő kisgyermeknevelő 
 3 fő bölcsődei dajka 
 3 fő takarító (csökkent munkaképességű dolgozót) 

Az óvodapedagógusoknak és a kisgyermeknevelőknek továbbképzési kötelezettségük van. 
Egy-egy továbbképzési időszak az óvodapedagógusok esetében hét év. Tagintézményeinkben 
a kollégák időben teljesítették továbbképzési kötelezettségüket. 2018-ban több 
óvodapedagógus is részt vett különböző továbbképzésen, az ott elsajátított tudást 
eredményesen hasznosítják.  

A karbantartási és a területrendezési feladatokat az Integrált Önkormányzati Szolgáltató 
Szervezet alkalmazásában álló karbantartók, valamint egy óvodai alkalmazott végzi.  

 A Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde tagintézményeiben a nevelési év 
folyamán jól szervezetten, sokféle állag megóvási, és javítási munkát láttak el a 
karbantartók.  

 A Dombóvári Szivárvány Óvoda Százszorszép Tagóvodájában az udvaros-
karbantartói munkakört az IÖSZSZ közfoglalkoztatott személlyel kívánta betölteni. 
Az intézmény és a hozzá tartozó udvar területe nagy, a fűnyírás és a játszótéri 
eszközök megfelelő karbantartása és javítása állandó munkát jelentett. A fennálló 
probléma, hogy nincs mindegyik intézménynek „saját” udvaros-karbantartója, 
továbbra is megmaradt. A karbantartási feladatok részben az „átsegítés” következtében 
kissé könnyebbé váltak, viszont a fűnyírás, a bokrok-fák gondozása, a karbantartás 
továbbra is állandó nehézséget jelent. 

Hosszabb idejű közfoglalkoztatást a fenntartó által engedélyezett létszámban - egyéb, takarító 
munkakörben - alkalmaztunk. Az intézmények gördülékenyebb működését segítették, 
valamint munkájuk a nyári karbantartási és a terület gondozási feladatok teljesítésénél 
nélkülözhetetlen volt. 

A gazdasági, a pénzügyi ügyintézést, ügyvitelt az Integrált Önkormányzati Szolgáltató 
Szervezet látta el, az együttműködésünk évek óta jó és eredményes. 

A gyermekek étkeztetést az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet által üzemeltetett 
konyhák látták el. 
Az étkeztetés az egészséges táplálkozás követelményeinek megfelelő étrend biztosítása 
érdekében jól együttműködtünk az Integrált szervezet felelől munkatársaival. Az étel allergiás 
gyermekek számára biztosított a speciális étrend.  

Konyhák alakulása 
2018.01.01.-2018.12.31. 

Főző konyha Melegítő konyha 
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Dombóvár 

Dombóvári Szivárvány Óvoda - székhely 
 X 

Dombóvári Szivárvány Óvoda Százszorszép Tagóvodája 
 X 



Dombóvári Szivárvány Óvoda Zöld Liget Tagóvodája 
X  

Dombóvári Szivárvány Óvoda Tündérkert Bölcsődéje 
X  

 

4. A feladatellátás megvalósulása 

 Nyitva tartás 
Tagintézményeink napi nyitva tartási ideje 11 óra. A Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 
Dombóvár tagintézményeiben minden gyermekek naponta legalább 8 órát, illetve ezt 
meghaladó időtartamban vett részt óvodai nevelésben.  

Tagintézmények Nyitva tartás 
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Dombóvár (székhely) 630-1730 óra 
Dombóvári Szivárvány Óvoda Százszorszép Tagóvodája 600-1700 óra  
Dombóvári Szivárvány Óvoda Zöld Liget Tagóvodája 630-1730 óra 
Dombóvári Szivárvány Óvoda Tündérkert Bölcsődéje 600-1700 óra 
 

 Nemzetiségi nevelés 
A Dombóvári Szivárvány Óvoda Százszorszép Tagóvodájának egyik csoportjában kétnyelvű német 

nemzetiség nevelésben vettek részt a gyermekek. A gyermekek nevelését nemzetiségi 

óvodapedagógus végzettségű kolléganők látták el. A német nemzetiségi óvodai nevelésben résztvevő 

óvodapedagógusok ismerik a német nemzetiség szellemi és tárgyi kultúráját, hagyományait, 

szokásait. Feladatuk a kulturkincs átörökítése, az identitástudat kialakítása, erősítése.  

 Sajátos nevelésű igényű gyermek integrált nevelése 
Intézményünk integrált nevelést folytat, ellátjuk a sajátos nevelésű igényű gyermekek 
nevelését-oktatását. 
2018.01.01.- 2018.12.31. közti időszakban, a Százszorszép Tagóvodában és a Zöld Liget 
Tagóvodában sajátos nevelésű igényű gyermek nevelése-oktatása valósult meg. 

 Beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő gyermekek nevelése 
Minden óvodai intézményben beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő 
gyermekek nevelése folyt. 

 Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek 
Intézményünk integrált nevelést folytat, ellátjuk a hátrányos, a halmozottan hátrányos 
helyzetű gyermekek nevelését-oktatását. A gyermek hátrányos és halmozottan hátrányos 
helyzetének fennállását a települési önkormányzat jegyzője kérelemre határozatban állapítja 
meg. A kérelem az erre rendszeresített formanyomtatványon nyújtható be a Dombóvári Közös 
Önkormányzati Hivatalban. 

 Bejáró gyermekek 
A Szivárvány Óvoda És Bölcsőde Dombóvár beóvodázási körzetén kívül lakó vidéki szülő 
kérte gyermeke felvételét az intézménybe. A beíratott gyermekek száma az Alapító okiratban 
meghatározott főt nem érte el, így a fenntartó, a fennmaradó szabad férőhelyek terhére 
engedélyezte a gyermekek felvételét. 



5. A működési feltételek alakulása 

A működéshez szükséges feltételeket az önkormányzat biztosította. 
Jelentős kiadási költségeket a közüzemi szolgáltatások képezték: 

 fűtés, villany, víz 
 internetkapcsolat, telefonszolgálat 
 biztonságtechnika 
 egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások 

Kifizetésre kerültek a bérjellegű juttatások: 
 a munkabérek, járulékok 
 jutalmak 
 soros lépések 
 közlekedési költségek 

6. A tárgyi feltételek alakulása 

A fenntartó által biztosított költségvetés alapján gazdálkodtak az intézmények. 
Összességében a költségvetés kevés lehetőséget adott a szakmai tevékenységekhez szükséges 
anyagok, eszközök beszerzésére.  

A tanuszoda működési feltételei megfelelőek, de folyamatos karbantartást igényeltek a 
berendezések, melyeknek jelentős költsége volt. 

A Szivárvány Óvodai tornaszoba kiadásából, illetve a tanuszoda lehetőségek szerinti 
kihasználásából bevételek keletkeztek. A tanuszodai óvodai foglalkozásokat a gyermekek 
tanfolyami díj ellenében vették igénybe (5.000 Ft/10 alkalom), a csecsemő-és kisdedúszás 
díja 5.500 Ft/5 alkalom.  

Az intézmények helyiségei tiszták, célszerűen berendezettek, derűt, harmóniát árasztanak. 
Rendeletek szabályozzák az előírt helyiségek, berendezési tárgyak, bútorok, felszerelési 
tárgyak jegyzékét, mellyel minden intézménynek rendelkeznie kell. A székhely intézmény 
tornaszobával, uszodával és hozzá tartozó szociális helységgel rendelkezik. Az 
eszközjegyzékben meghatározott helyiségek közül tornaszobával a Százszorszép Tagóvoda és 
a Zöld Liget Tagóvoda nem rendelkezik.  

Óvodáink és a bölcsőde, támogatást kapott az év folyamán a szülőktől, a gyermekek alkotó, 
kézműves tevékenységéhez szükséges újra hasznosítható anyagok beszerzésében. A 
feltételek javításához hozzájárult a kisebb, nagyobb önkéntes munka. 

Az elmúlt években a tagintézmények az udvarokat a szabványossági előírásoknak 
megfelelően próbálták átalakítani, de forráshiány miatt a hinták alá ütéscsillapító nem került. 
A probléma megoldására 2017 nyarán a fenntartótól gumitéglát kaptunk, melynek 
letelepítését a 2018-as évre terveztük. A MINDIGFA Bt. játszótéri eszközök szakértője által 
készített „Szakvélemény” szerint, a kapott gumitéglák paraméterei alapján a hinták 
ütéscsillapító burkolatának létesítéséhez nem megfelelőek. Ezen nyilatkozat 
figyelembevételével a hinták alatti ütéscsillapító burkolat kialakítása elmaradt. 



Általában a nagyobb karbantartási munkákat a tagintézményekben a karbantartók a nyári 
zárás alatt végezték, amikor nem volt gyermek az adott intézményben. Összehangoltan, 
egymást segítve végezték a feladatokat. 

Az év során megvalósított fejlesztések:  
Dombóvári Szivárvány Óvoda (székhely) 

 magasított ágyások kialakítása 
 bokrok, fák telepítése 
 „szélfogó” fal helyére fából virágládák elhelyezése 
 informatikai eszköz vásárlása (projektor) 
 tornaszoba és az uszoda ajtócseréje  

Dombóvári Szivárvány Óvoda Zöld Liget Tagóvodája 
 egy mosdó felújítása 
 bokrok, fák telepítése 
 informatikai eszközök vásárlása (laptop, nyomtató)  

Dombóvári Szivárvány Óvoda Százszorszép Tagóvodája  
 TOP-3.1.2-15-TL1-2016-00026 Épületenergetikai – beruházás  
 az épület belső festése 
 két mosdó kialakítása, melyek felújítása az elkövetkezendő évek feladatai 
 ovi – foci pálya telepítése 

Dombóvári Szivárvány Óvoda Tündérkert Bölcsődéje 
 informatikai eszköz vásárlása (laptop)  

A tanuszoda működési feltételei megfelelőek, de folyamatos karbantartást igényeltek a 
berendezések, amelyeknek jelentős költsége van.  
 
Összegezve, mozgalmas, új kihívásokat rejtő, szakmai sikert hozó év volt számunkra 2018.  
Eredményeink, a jól együttműködő, felkészült, innovatív vezetői, óvodapedagógus, 
kisgyermeknevelő, nevelőmunkát segítő munkatársak és a karbantartók munkájának 
köszönhetők. 

 
Köszönöm munkatársaim bizalmát, támogatását, színvonalas szakmai munkáját. Munkájukkal 

biztosíthatjuk a gyermekek kiegyensúlyozott, derűs nevelését, fejlesztését, gondozását. 
 

 
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Dombóvár  
 
Kiadások %-os megosztása (Ft) 
 
Felhalmozási kiadások:            4.964.994    1,7  % 
Személyi kiadások         215.312.946             75,19  % 
Munkaadókat terhelő járulékok         42.727.103             14,92 %  
Dologi kiadások:           23.361.345    8,19 % 
Költségvetési kiadások összesen:          286.366.388           100,00 % 
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1. Az intézmény alapadatai 

Név: Földi István Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény (2018. május 9-től) 

Cím: 7200 Dombóvár, Hunyadi tér 25., 7200 Dombóvár, Szabadság u. 16. 

Postacím: 7200 Dombóvár Pf. 68. 

Adószám: 15418197-1-17 

Telefon: 74/465-434 

Mobil: 20/559-77-33 

Honlap: www.vkd.hu 

e-mail: dombktar@vkd.hu, dombkonyvtar@gmail.com 

 

a könyvtár logoja:    

      

 

a helytörténeti gyűjtemény logoja: 

  
 

 

 



 

-A Képviselő-testület 67/2018. (II. 22.) Kt. határozata értelmében a Tinódi Könyvtár 
és Helytörténeti Gyűjtemény alapító okiratának módosításával – amellyel 2018. 
április 1-től a költségvetési szerv elnevezése Földi István Könyvtár és Helytörténeti 
Gyűjtemény névre változtatta, rövidített neve Földi István Könyvtár.  
 

 

2. A könyvtár terei 

 Felnőtt könyvtár  

 Gyermekkönyvtár 

 Olvasóterem  

 Helyismereti gyűjtemény  

 Dolgozói munkaállomások 

 Könyvraktár 

 Szolgálati helyiségek 

 

Olvasói terek száma 
 4 (felnőtt könyvtár, gyerek könyvtár, olvasóterem, helyismeret, előcsarnok), 

 
Olvasói terek, szolgáltató terek nagysága  

 Felnőtt könyvtár, gyermekkönyvtár: 456,15 nm 

 Olvasóterem: 56,32 nm 

 Helyismeret: 26, 07 nm 

 Előcsarnok: 41,44 nm 

 

3. A feladatellátás személyi feltételeinek összefog laló bemutatása, 

értékelése 

Az intézmény dolgozói létszáma 2018. decemberében: 6 + 1 fő 

A könyvtár dolgozói 

 Név Beosztás Iskolai 

végz. 

Munkaidő 

1. Virágné Bán Emma könyvtárigazgató, 

szaktájékoztató 

egyetem 8 óra 

2. Kiss Barbara könyvtáros,  

feldolgozás, 

állománygyarapítás,  

főiskola 8 óra 



3. Nagyné Ujhelyi Mónika  

 

 

 

 

könyvtáros, 

gyermekkönyvtár 

 

 

főiskola 

 

 

 

főiskola 

8 óra 

 

 

 

8 óra 

4. Varga Melinda olvasószolgálat  8 óra 

5 Varga B. Zsuzsanna múzeumpedagógus 

(Dombóvári 

Helytörténeti 

gyűjtemény) 

egyetem 8 óra 

6. üres álláshely olvasószolgálat főiskola 8 óra 

7. Takács Ferencné technikai dolgozó, 

takarító 

 4 óra 

 

 A könyvtár dolgozói létszáma 2017 decemberben 5 fő szakmai, (melyből 1 fő 

múzeumpedagógus), valamint 1 fő részmunkaidős munkaidős technikai 

dolgozó. Németh Lászlóné nyugdíjba vonult, foglalkoztatása megbízással 

történik. A szakképzettek aránya megfelelő, hiszen az 4 könyvtárosból 3 főnek 

főiskolai végzettsége van, 1 fő pedig egyetemi végzettséggel rendelkezik, míg 

a raktáros kolléga főiskolai tanulmányait tervezi befejezni, a 

múzeumpedagógus szintén egyetemi végzettséggel rendelkezik.  

 A könyvtár 2018-ben is részt vett közmunka programban. Összesen 3 fő (8 

óra) közfoglalkoztatott munkatárssal látta el szolgáltatásainak egy részét, mint 

például raktárosi feladatok, internet és számítógépes szolgáltatások, 

portaszolgálat. Fő feladataik közé tartozott a visszavett könyvek megfelelő 

helyre, jelzet és téma szerint való visszasorolása, a sérült példányok javítása 

vagy átadása selejtezésre, valamint az új könyvek jelzetelése és rendezése is. 

A régebbi folyóiratok folyamatos cserélése az aktuálisakra. Feladataik közé 

tartozott továbbá a rendezvényeken, kézműves foglalkozásokon való 

részvétel, az előkészületi munkában való közreműködés. Mindezek mellett 

adminisztratív jellegű munkákat is végeztek, mint például borítékolás, 

pecsételés, levélcímzés, adatrögzítés, gépelés, kérdőívezés, fénymásolás, 

nyomtatás, szkennelés, iratmegsemmisítés, dokumentumok összeválogatása 

stb. 2 fő a Dombopedia oldal feltöltését végezte.  



 Az Országos Széchenyi Könyvtárral együttműködve 4 fő kulturális 

közfoglalkoztatott munkatárs dolgozott az intézményben (8 óra). Főbb 

feladataik közé tartozott a rendezvények, kézműves foglalkozások 

előkészítése, a különböző jellegű és különböző korosztályoknak szóló 

programok szervezésének segítése, helyismereti adatbázis építése. 

Közösségi szolgálat  (50 óra) 8 fő 

4. A könyvtár nyitvatartási ideje 

A könyvtár nyitvatartási ideje  

Hétfő:  9-18 óráig 

nyitva 

Kedd:   9-18 óráig 

nyitva 

Szerda:   9-18 óráig 

nyitva 

Csütörtök:  Szünnap 

Péntek:  9-18 óráig 

nyitva 

Szombat:  9-12 óráig 

nyitva 

Vasárnap: Szünnap 

 

A könyvtár 2018-ban összesen 247 nyitva tartási napon, heti 39 órában várta 

látogatóit.  

A nyitvatartási idő alkalmazkodik az olvasói igényekhez.  

Nyáron csökkentett nyitvatartási idővel működik a könyvtár.  

 

 

 



 

 

 

5. Intézményi együttm űködés 

 A város és a környékbeli települések óvodáival, általános- és középiskoláival 

rendszeresek a könyv-és könyvtárhasználati foglalkozások, könyvtárbemutató 

foglalkozások, vetélkedők. 

 Szakmai együttműködő partnerek Dombóvár Város Önkormányzata, Tinódi 

Ház, a Fekete István Múzeum, Dombóvári Városszépítő Egyesület. 

 

Dombóvár Kártya          

                                               

Kedvezmények Dombóvár Kártyával rendelkezők részére: 

Beiratkozás 16-70 év közöttieknek városkártyával 1400 Ft helyett 1200 Ft. 

Beiratkozás diákoknak és munkanélkülieknek 700 Ft helyett 500 Ft 

A kártyával rendelkezőknek a késedelmi díjak elengedése (csak a postaköltséget kell 

megfizetni) a Múzeumok Éjszakáján és az Őszi Könyvtári Héten. 

Vizsgaidőszakokban fél áron lehet nyomtatni, fénymásolni és szkennelni.  

A 100 Ft-os könyveknél egyet fizet, kettőt vihet akció. 

 
A Dombóvár Kártya általi kedvezmények mutatói 
 
Könyveladás Eredeti ár  

 
100,- Ft/db  

D. kártya 
 
50,- Ft/db  

Különbség 
Ft 

100 Ft-os 
könyveladás   
 
 

275 db 
27.500,- 

464 db 
23.200,- 

 
4300,- 

Dombóváriak a 
Nagy Háborúban  
 
 

3.500,- Ft/db 
2 db 
7.000,- 

3.000,- Ft/db 
7db 
21.000,- 

 
 
14.000,- 



    
Dombo Retro  
 
 
 
 
A Konda-völgy 
legendája 

3.500,- Ft/db 
9 db 
31.500,- 
 
 
700,- Ft/db 
26 db 
18.200,- 
 
 

2.500Ft/db 
5 db 
12.500,- 
 
 
500,- Ft/db 
40 db 
20.000,- 
 

 
 
19.000,- 
 
 
 
 
1800,- 

Beiratkozás 
Diák  
 
 

700,- Ft/év 
62 db 
43.400,- 
 
 

500,- Ft/év 
20 db 
10.000,- 

 
 
33.400,- 

Felnőtt  
 
 
 

1.400,- Ft/év 
140 db 
196.000,- 
 
 

1.200Ft/év 
96 db 
115.200,- 

 
 
80.800,- 

Dombóváriak a 
Nagy Háborúban  
 
 

3.500,- Ft/db 
2 db 
7.000,- 

3.000,- Ft/db 
7db 
21.000,- 

 
 
14.000,- 

Siculicidium-
Madefalvi 
veszedelem 

1500 Ft/db 
8 db 
12.000,- 

1000 Ft/db 
18 db 
18000,- 

6000,- 

Fénymásolás,  
nyomtatás 
     
20,- Ft/oldal 3152 db  63.040.-      10,- Ft/oldal  298 db        2980.- 
 
30 Ft/oldal 1229 db  36.870,-      15,- Ft/oldal  583 db       8.745,- 
 
100 Ft/oldal  525 db           52.500,-              50,- Ft/oldal  75 db           3.750,- 
 
150 Ft/oldal       21 db           3.150.-             75,- Ft/oldal   15 db           1.125,- 
 
200,- Ft/oldal    33 db            6.600,-              150,-Ft/oldal   4 db              600,- 
 
                     4960 db        162.160.-                  975 db      17.200,-     
     
különbség: 144.960, 
 
Dombo-Art 2000 Ft/db 

25 db 
50.000,- 
 

1500 Ft/db 
46 db 
69.000,- 
 

19.000,- 

 



 

 

 

6. Tárgyi feltételek 

Technikai berendezések bővülése 

 

KÖNYVTÁR 

- Pendrive     3 db   15.511,- Ft 

- Hangfal    6 db   45.668,- Ft 

- Billentyűzet, egér 8 db  30.648.- Ft 

- dokumentum szkenner 1 db 33.071,- Ft 

- telefon     1db   20.464,- Ft 

- vonalkódleolvasó 3 db  44.400,- Ft 

                       ÖSSZESEN:  189.762.-Ft 

 

HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY 

-  egészalakos kirakatbaba 1 db    43.500.- Ft   

 - kordonoszlop 9 db            129.717.- Ft 

- velúr kötél  7 db               109.786.-Ft   

- asztal  1 db    35.433,- Ft     

-Tabló 14 db             625.865,- Ft   

- Ülőke 4 db    78.708,- Ft 

  ÖSSZESEN:         1.023.009,- Ft  

 

MINDÖSSZESEN:          1.212.771,- Ft  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7. Annak ismertetése, hogy a rendelkezésre álló köl tségvetési 

forrásokkal milyen szinten (színvonalon) tudta az i ntézmény 

szakmai feladatait teljesíteni. 

 

 Kiadás összesen:  44.695 e Ft   

Költségvetési források alakulása 

 Bevétel összesen: 43.641e Ft  

 Személyi juttatás: 20.871 e Ft  

 Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök  39.789 e Ft  

 Pályázaton nyert támogatás:  

o Nemzeti Kulturális Alap: Márai-Program: 150 e Ft  

 Állománygyarapításra fordított összeg: 3.656.796 e Ft  

 Működési bevétel: 1.291 e Ft 

 

8. A könyvtár szolgáltatásai  

 A könyvtár látogatása 

 Az állományfeltáró eszközök használata 

 Tájékoztatás a könyvtár dokumentumállományáról 

 Közhasznú információszolgáltatás 

 Kölcsönzés (könyv, idõszaki kiadvány (újság, folyóirat) ) AV-dokumentum, 

elektronikus dokumentum 

 Helyben használat (olvasóterem, idõszaki kiadvány (újság, folyóirat) 

információszolgáltatás, irodalomkutatás, témafigyelés, -ingyenes-) 

 Könyvtárközi kölcsönzés  

 Elektronikus katalógus (OPAC)   

 Rendezvény, kiállítás   

 Író-olvasótalálkozó, elõadás, 

 Könyvtári óra, könyvtárhasználati foglalkozás  

 Számítógép-használat, internethasználat, Wifi 

 Fénymásolás, nyomtatás, szkennelés, szövegbeírás 



 

 

 

Az Országos Dokumentumellátó Rendszer szolgáltatásain keresztül, az állományban 

nem található műveket a közös katalóguson keresztül könyvtárközi kölcsönzésben 

hozatja meg a könyvtár. 2018-ban összesen 10 beérkezett kérés került rögzítésre.  

 

9. A könyvtár feladatai 

 Tervszerű állománygyarapítás, amelynek forrásai az intézményi költségvetés, 

az érdekeltségnövelő támogatás és pályázatokon nyert támogatások. 

Könyvek, hangoskönyvek, folyóiratok, CD-k, DVD-k, periodikák állományba 

vétele, formai és tartalmi feltárása.  

 Könyvtári statisztika elkészítése, 

 A helyismereti gyűjtemény folyamatos gyarapítása, leltározása, VHS-

felvételek, képeslapok, fényképek, egyéb dokumentumok digitalizálása, azok 

hozzáférhetővé tétele, a térség helytörténetével, helyismeretével foglalkozó 

anyagok gyűjtése, feltárása, 

 Író-olvasó találkozók, előadások, bemutatók és egyéb rendezvények 

szervezése, 

 Könyvtárközi kölcsönzés az ODR-en (Országos Dokumentumellátó Rendszer) 

keresztül, 

 Könyvtárhasználattal, olvasói igényekkel, az internet-terem igénybevételével 

kapcsolatos felmérések, elemzések készítése a szolgáltatások fejlesztéséhez,  

 A könyvtár stratégiai tervének elkészítése, az országos szakmai stratégiai 

célkitűzésekhez és irányelvekhez, valamint a helyi igényekhez igazodóan, 

 Integrált könyvtári rendszer (Textlib) működtetése, fejlesztése, amely a 

dokumentumok elektronikus állományba vételétől, feltárásától az olvasók 

tájékoztatásán át a kölcsönzés nyilvántartásáig több szolgáltatáselem 

korszerű ellátását segíti, 

 Szakmai kapcsolatok kiépítése és ápolása, célok és feladatok 

összehangolása más közművelődési, közgyűjteményi illetve oktatási-nevelési 

intézményekkel,  

 Pályázatok figyelése  



 A magyar és világirodalom klasszikusainak évfordulóira, életművére 

megemlékezésekkel, programokkal felhívni a könyvtárhasználók és a helyi 

társadalom figyelmét, 

 Pályázatírás, támogatás elnyerése, a projekt megvalósítása.  

 A könyvtár szolgáltatásairól, aktuális programjairól, az olvasás és a 

könyvtárhasználat népszerűsítését szolgáló, helyismereti és közérdekű 

információk közzététele személyes vagy telefonos tájékoztatás formájában, 

illetve a könyvtár honlapján a helyi médiában, közösségi oldalakon. Továbbá a 

könyvtári honlap rendszeres karbantartása, tartalmak frissítése. 

 Olvasó- és közönségszervezés, az ehhez kapcsolódó pr-anyagok (szórólapok, 

plakátok) elkészítése, eljuttatása a célközönséghez ill. azok kihelyezése. 

Gyermekkönyvtári munka 

 1-3 éves korcsoportnak ölbeli játékok, zenés, dalos mondókás foglalkozások,  

 3-6 éves korosztály számára „Könyvtár mese”, továbbá havonta 1-2 

alkalommal „Papírszínház” program, bővülő mesekínálattal, 

 Alsó tagozatban kiemelt jelentősége van a csoportos könyvtárlátogatásnak 

(Népmese napja, könyvtárhasználati óra, könyvtári óra, Mesefa, ünnepváró 

feladatlapok.),   

 A könyvkölcsönzésen és a házi feladat elkészítésén túl, egyre inkább 

közösségi térként is funkcionál a gyermekkönyvtár, 

 A 8-14 éves korcsoportnak -„Király ez a könyv(tár) Könyvbirodalom” 

programsorozatot kínáljuk, amelynek népszerűsítése, ifjú olvasók 

bevonásával, önkéntes támogatók segítségével továbbra is kiemelt feladat. 

„Túl az Óperencián” levelezős verseny, 

 Kézműves foglalkozások, kirándulások szervezése, 

 A fenti korcsoportokat célzó foglalkozások számának növelése pályázatok 

által, 

 

Helyismeret 

 A könyvtár kiemelt jelentőséget tulajdonít a helyismereti információk és 

dokumentumok gyűjtésének, mely Dombóvárról megjelent minden típusú 

dokumentum (könyv, periodika stb.) beszerzését és megőrzését jelenti.  

 A gyűjtemény célja a helytörténeti anyag megőrzése, a kutatómunka 

támogatása, a helyi közigazgatás, gazdasági tevékenység és az oktatás 



támogatása és természetesen a lokálpatriotizmus kialakítása a város 

polgáraiban.  

 E céloknak megfelelően az intézmény gyűjtőkörébe tartozik: 

o minden olyan dokumentum, amely a város természeti világára, 

gazdasági, kulturális életére, történetére, földrajzára, hagyományaira és 

egyéb emlékeire vonatkozik,  

o a Dombóváron és a városkörnyéken született és a város életében 

jelentős szerepet játszó személyek életével, munkásságával 

kapcsolatos kiadványok 

o helyi vonatkozású művek kézirata, pl. naplók, levelek, dolgozatok 

/amelyek nem levéltári anyagok/ 

o A könyvtár teljes körűen gyűjti a kiadás helyétől függetlenül az olyan 

nyomdatermékeket, amelyek a városra vonatkoznak, valamint a helyi 

sajtó termékeit, teljességre törekedve gyűjti az országos periodikákban 

megjelenő dombóvári vonatkozású cikkeket. 

o a városról és környékéről készített képeslapokat, térképeket. 

o Dombóvár város önkormányzata képviselőtestületi üléseinek 

dokumentumait. 

 A könyvtár muzeális könyvtári dokumentummal nem rendelkezik. 

 Dombopedia adatbázis építése 

 Dombo-Art c. könyv megjelentetése  

 Siculicidium-Madéfalvi veszedelem c. könyv megjelentetése  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10.A feladatok tárgyévi alakulásának bemutatása leg fontosabb 

jellemz ők, mennyiségi mutatók, illetve azok változásának 

ismertetésével és a feladatellátás leglényegesebb e lemeinek 

összefoglaló értékelése 

 

 Regisztrált használó: 2335 fő 

 Aktív használó: 1172 fő 

o melyből új beiratkozó:283 fő 

 A távhasználók (telefon, fax, e-mail) száma: 2437 fő telefonon, e-mailben való 

segítségnyújtás, keresés, hosszabbítás honlap látogatása, hosszabbítás 

interneten keresztül, a honlap állása: 419.000. 

 A számítógépes szolgáltatásokat: 372 fő vette igénybe 

 

16 ÉVEN FELÜLIEK  (FELNŐTTEK) KÖNYVTÁRHASZNÁLATA 

 

I. KÖNYVTÁRHASZNÁLAT  

2018-ban összesen 27042 fő látogatott el könyvtárunkba, s vette igénybe valamely 

szolgáltatásunkat. 19603  fő 16 éven felüli, 7439 fő 16 éven aluli. 

 



A látogatók száma január hónapban (2729 f ő) volt a legmagasabb. Ezen kívül a jól 

megfigyelhető, hogy a tanév idején (szeptembert ől májusig ) jóval magasabb a 

látogatói szám, mint a nyári időszakban. Ezzel szemben a decemberi alacsony szám 

a kevés nyitvatartási napnak köszönhető.  

 

2017-ben összesen 9545 fő látogatta meg könyvtárunkat kölcsönzési céllal, 7260 fő 

felnőtt, és 2285 fő 16 éven aluli. A kölcsönzött dokumentumok száma 36218 db, 

ebből nyomtatott dokumentum 30176, egyéb dokumentum pedig 73. 16 éven felüliek 

által kölcsönzött dokumentumok száma: 30176, míg a gyermekek 6042 

dokumentumot kölcsönöztek. 

 



Az alábbi diagramon a 2018-ban az érvényes tagsággal rendelkezők és az újonnan 

beiratkozók száma látható. Ebben az évben 2335 fő rendelkezett érvényes könyvtári 

tagsággal, és 283 fő új olvasóval bővült könyvtárunk. Az aktív használók száma 

1172. 

 

A következő diagramon a leggyakrabban kölcsönzött könyvek rangsora látható. A 

diagram jól mutatja, hogy a legtöbbet kölcsönzött könyvek általában a legnépszerűbb 

bestseller-ek, a könyvtárunkban csak „sikerkönyveknek” nevezett, külön kiemelt 

olvasmányok, valamint a romantikus regények. Abszolút favorit Danielle Steel – az 

amerikai írónő három könyvével is szerepel a listán. 



 

 

A alább található diagramon azok a könyvek láthatók, melyekre a legtöbb előjegyzést 

kérték olvasóink. Előjegyzésre akkor kerülhet sor, ha a keresett dokumentumnak 

nincs a könyvtárban kölcsönözhető példánya, mert egy másik olvasó azt már 

előzőleg kikölcsönözte. Az előjegyzés után az aktuális kölcsönző nem kérheti a 

dokumentum kölcsönzési határidejének meghosszabbítását. Ha a dokumentum 

visszaérkezett a könyvtárba, csakis az előjegyzőnek adható ki, akit e-mailen vagy 

telefonon értesítünk a dokumentum visszaérkezéséről. 



8. 

diagram

 

A fenti diagramon jól látható, hogy néhány dokumentum szó szerint kézről kézre járt 

az olvasók között. A legtöbbet előjegyzett könyv a kölcsönzéseknél 3. helyezett Bán 

Mór: Hunyadi 9. Isten árnyéka volt.  

II. RENDEZVÉNYEK 

A Földi István Könyvtár közművelődési könyvtár lévén rendszeresen szervez 

különböző rendezvényeket, első sorban az olvasás népszerűsítése érdekében. A 

könyvtári rendezvények típusai: 

 kapcsolódás az országos könyvtári rendezvényekhez 

 kapcsolattartás a Dombóvárról elszármazottakkal (könyvbemutatók, 

beszélgetések) 

 a városhoz kötődő helyi szerzők, alkotók könyvbemutatói, kiállításai 



 kortárs irodalmárok, neves személyek meghívása (irodalmi estek, író-olvasó 

találkozók, stb.) 

 országos, kultúrával kapcsolatos ünnepek ünneplése  

Könyvtári rendezvények 

2018-ban is igyekeztünk tartalmas, érdekes programokat, könyvbemutatókat, 

előadássorozatokat szervezni városunk minden korosztályának. Látogatóink részt 

vehettek országos programsorozatokhoz kapcsolódó rendezvényeken, irodalmi 

esteken, könyvbemutatókon, előadásokon, kiállításokon és a könyvtárat 

népszerűsítő programokon is. Az idei programjaink többsége valamely országos 

programsorozathoz kapcsolódott. Ilyen volt például a Magyar Kultúra Napja, az 

Internet Fiesta, a Költészet Napja, a Múzeumok Éjszakája, avagy az Országos 

Könyvtári Napok. 

Ebben az évben is megannyi színes programmal vártuk olvasóinkat. A létszámok a 

napi látogatói statisztikát nem, csak a programokon résztvevők számadatait mutatja! 

A 16 éven felülieket megcélzó programjaink 2018-ban: 

 Előadás 

o A Múzeum felújítása miatt könyvtárunk adott helyet januárban a 

népszerű „Herbárium” előadássorozat újabb rendezvényének, melyen 

Orbán János nyugalmazott építész és felesége mutatta be a 32 fős 

közönségnek az általuk meglátogatott japán kerteket.  

      

o Takács Istvánné helytörténész népszerű, „Beszélő Házak” című 

előadássorozatának áprilisi előadása összesen 72 résztvevővel. 



   

  

 Irodalmi est, író-olvasó találkozó, könyvbemutató: 

• Kőszegi Csaba Valér: Tremor című, Benke Zita festőművész által 

illusztrált verseskötetének bemutatója januárban, melyen 

összesen 78 fő vett részt. 

  

 

• Februárban az Imedias Kiadó gondozásában kiadott „Sváb 

örökségünk” és „A svábok az új hazában” című kötetek 

bemutatója, melyen összesen 42 fő vett részt. 



   

• Áprilisban a Város Hete rendezvénysorozat keretében mutatta 

be könyvtárunk a Dombó Art művészeti kiadványt  és Földi 

István: Siculicidium című történelmi színjátékát. A két könyv 

bemutatóján összesen 165 fő vett részt. 

    

• Májusban a Tinódi Házzal közös rendezvényünkön a méltán 

népszerű író, Vámos Miklós „Töredelmes vallomás” címmel 

tartott előadást, melyen összesen 120 érdeklődő vett részt. 



    

• Völgyi Lajos „Feketekönyv” című kötetének bemutatója júniusban 

volt, melyen 30 fő résztvevő volt. 

    

• A Városszépítő Egyesület gondozásában megjelent Király 

Sándor: Emlékeim a múltból című könyve bemutatójának is a 

Földi István Könyvtár adott otthont. Ezen az eseményen 90 

érdeklődő jelent meg. 

   

• Az Országos Könyvtári Napok keretében Balaskó Ákos legújabb, 

„Tejsav” című verseskötetét mutatta be könyvtárunkban. A 

rendezvényen összesen 30 fő vett részt. 



   

 

 Kiállítás. Könyvtárunk rendszeresen helyet ad képzőművészeti kiállításoknak, 

rendezvényeknek. 2018-ban a következők voltak: 

• Az Országos Könyvtári Napok keretében Czétány Lászlóné 

festménykiállítása, melynek megnyitóján 50 fő vett részt. 

 



• Ezt követően a szekszárdi Bárka Művészeti Szalon mutatkozott be. 

Ennek megnyitóján 57 fő vett részt. 

      

• A képzőművészeti kiállítások mellett irodalmi témájú kis kiállításoknak is 

helyet adunk, többek között Karinthy Frigyes, Baka István, Nemes Nagy 

Ágnes, Déri Tibor munkásságáról, életútjáról. Emellett valamely jeles 

évforduló kapcsán is összeállítottunk tematikus válogatásokat: az 

Anyanyelv Nemzetközi Napja, a Magyar Kultúra Napja valamint az 

Állatok Világnapja alkalmából. Mindezek mellett az évszakokhoz, 

ünnepekhez kapcsolódó tematikus válogatásokkal is vártuk olvasóinkat. 

 Országos programsorozat 

o Könyvtárunk 2018-ban is csatlakozott az Internet Fiesta országos 

programsorozathoz. Figura Ede „Facebook” című előadásán kortárs 

versekkel, dalokkal az internetről és a digitális világról szórakoztatta az 

iskolásokat. 

    



o Most sem maradhatott el a Múzeumok Éjszakája, melyen rendkívüli 

nyitvatartással, ingyen elvihető könyvekkel, papírszínházzal, az áprilisban 

indult „Zsákbamacska” játékunk nyerteseinek kisorsolásával, valamint 

pecsétgyűjtő játékkal vártuk látogatóinkat. Könyvtárunkba ezen az estén 

összesen 118-an látogattak el. 

  

   

 

o 2018-ban is csatlakoztunk az Országos Könyvtári Napok 

rendezvénysorozatához: 



• Egész héten az Állatok Világnapjához kapcsolódó tematikus 

kiállítást tekinthettek meg látogatóink, valamint könyvtáruk is 

csatlakozott „A kutyád is bejöhet” akcióban részt vevő 

intézményekhez. 

    

• Október 1-én Czétány Lászlóné dombóvári festőművész képeiből 

nyílt kiállítás, melyen összesen 50 fő vett részt. 

• Az október 3-i Baba-mama klub foglalkozáson az 

Egészségfejlesztési Iroda munkatársa tartott előadást a 

kismamáknak. 

• Balaskó Ákos Tejsav című verseskötetét mutatta be október 5-

én, melyen 30 fő vett részt. 

• Október 7-én, Könyves Vasárnapon rendkívüli nyitvatartással, 

Kerekítő Mondókás Mókával, a késedelmi díjak elengedésével, 

ingyenes beiratkozással vártuk látogatóinkat. Összesen 147-en 

látogattak el ezen a napon könyvtárunkba. 

 Egyéb rendezvények: 

• Január 22-én nyílt meg a megújult Helytörténeti Gyűjtemény, melyen 

kb. 200 fő vett részt. 



    

• A Költészet Napja alkalmából a Kávészünet zenekar adott koncertet. 

(60 fő) 

 

• Intézményünk felvette Földi István erdélyi születésű dombóvári tanár 

nevét. Ebből az alkalomból 98-an látogattak el könyvtárunkba. 

 



• Októberben könyvtárunk adott otthont az elszármazottak 

találkozójának, ezen a rendezvényen 25 fő jelent meg. 

 Városi Programok 

o 2018-ban is aktívan részt vettünk a „Hat vár hat rád” elnevezésű túrán, 

melyen több mint 200 fő vett részt. 

o Az Autómentes Napon intézményünk munkatársai több alkalommal 

kísérték végig a Meseúton a város óvodásait, 120 főt.  

o A Márton-napi borünnepen szintén ott voltunk. 

o Ahogy a Negyedik Láng rendezvényen is. 

 Versenyek, nyereményjátékok 

„Zsákbamacska” játékunk eredményhirdetése a Múzeumok Éjszakán volt, 

majd az ezen az éjszakán pecsétet gyűjtők között is sorsoltunk.  

Rendezvényeinken összesen 1247 fő vett részt.  

 



III. A 16 ÉVEN ALULIAK (GYERMEKEK) KÖNYVTÁRHASZNÁLATA  

A gyerekkönyvtári olvasószolgálat legfontosabb feladatai 

 Tájékoztatás a könyvtár szolgáltatásairól, beiratkozás, kölcsönzés, 

kölcsönzési idő hosszabbítása, könyvtári dokumentumok visszavétele. 

 Beiratkozás, beiratkozások érvényesítése, statisztika elkészítése, 

adminisztrációs tevékenység. 

 Könyvtári foglalkozások, gyermekprogramok szervezése, lebonyolítása 

 Állandó kapcsolattartás az óvodákkal, iskolákkal, pedagógusokkal 

 Az alábbi diagramok a 16 év alatti olvasók létszámadatait tartalmazzák. A 

statisztika egyrészt a könyvtár portáján vezetett olvasói nyilvántartás, 

másrészt a TextLib integrált könyvtári rendszer alapján készült. 

A 2018-as évben összesen 7439 16 éven aluli látogatója volt könyvtárunknak. 3780 

fő a különböző rendezvényeken látogatott el hozzánk, 3194 fő pedig 

könyvkölcsönzés céljából. 

Látogatók száma

7439

3780

3194
Kölcsönzés

Rendezvény

Látogatás

 

 

Összesen 159 rendezvény és program valósult meg a 2018-as év során a 

gyermekkönyvtárban, ebből 46 Mesefa  foglalkozás, amelyeken 797 gyermek vett 

részt. Egyéb könyvtári foglalkozáson 2018-ban összesen 2983 16 éven aluli vett 

részt. 
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A Mesefa  könyvtárhasználati foglalkozáson 46 alkalommal 797 fő vett részt. A 

foglalkozások nagy jelentőséggel bírnak, hiszen könyvtárunk egyik legfontosabb 

feladata, hogy a gyerekeknek, fiataloknak (a jövőbeli könyvtárhasználóknak) 

bemutassa a könyvtár szolgáltatásait, feladatait, használatát és közösségi funkcióit. 

A legtöbb foglalkozás tematikája a pedagógusokkal történő egyeztetés, konzultálás 

után alakul ki. De természetesen vannak „alap-foglalkozások” is, mint például a 

gyermekkönyvtár bemutatása, a könyvek típusának ismertetése, stb. A foglalkozások 

legfőbb célja a könyvtár megismertetése, használatának elsajátítása, a fiatalok 

könyvtárhasználóvá nevelése. az olvasás iránti igény felkeltése/fenntartása. 

Papírszínház  előadás 25 alkalommal került megrendezésre, összesen 518 gyermek 

részvételével. A Deli Orsolya  zenepedagógus vezette Kerekít ő Mondókás Mókára  

összesen 584 gyermek (és szüleik) látogatott el. A továbbra is töretlen 

népszerűségnek örvendő Baba-Mama Klub  összesen 48 alkalommal került 

megrendezésre Hartung Vilmosné  védőnő vezetésével, amelyeken 758 kisgyermek 

(és szüleik) vett részt. A téli időszak beköszöntével ismét állandó programmá vált a 

Pöttöm Mozi , vagyis a gyermekeknek tartott diafilmvetítés. Összesen 47 gyerek (és 

szüleik) vettek részt az előadásokon. 



 

IV. GYERMEKPROGRAMOK  

Ebben az évben is megannyi, különböző típusú színes programmal vártuk legifjabb 

olvasóinkat. A zárójelben szereplő számok a napi látogatói statisztikát nem, csak a 

programokon résztvevők számadatait mutatja.  

A 16 éven aluliaknak szervezett programjaink 2018-ban: 

 Állandó programjaink: 

o Könyvtárunk gyerekrészlegének állandó programja az alsós 

osztályoknak tartott Mesefa könyvtárhasználati, könyvtárismereti 

foglalkozás. (összesen 797 f ő) 

 



Baba-Mama Klub minden héten szerdán délutánonként került megrendezésre. A 

kisgyermekes anyukákat Hartung Vilmosné védőnő várta és látta el hasznos 

tanácsokkal, összesen 43 alkalommal. (összesen 758 f ő) 

 

o A Deli Orsi vezette Kerekítő Mondókás Móka idén 20 alkalommal került 

lebonyolításra könyvtárunkban (összesen 584 f ő) 

 

 
 
 
 
 
 

o A japán eredetű papírszínház  nagy népszerűségnek örvend az 

óvodások és kisiskolások körében. Idén 25 alkalommal tartottunk (a 

könyvtári foglalkozásokon kívül) Papírszínházas előadást. (518 fő) 

Nyáron hétfőnként minden héten más játszótéren vártuk a gyerekeket 

különböző papírszínházas mesékkel. A mese után a gyerekek a 

kedvenc szereplőjüket, illetve a kedvenc jelenetüket rajzolhatják le a 

meséből aszfaltkrétával. 

 

 



o A téli időszak programja a kéthetente pénteken megrendezésre kerülő 

Pöttöm Mozi , amely 2018-ban 5 alkalommal került lebonyolításra. 

(összesen 47  fő) 

 

 Előadások 

o Autómentes Nap - Meseút 

2018-ban is csatlakoztunk az Autómentes Naphoz. A könyvtár dolgozói az 

Illyés Gyula Gimnázium diákjaival kiegészülve mesefigurákká váltak és úgy 

várták a gyerekeket a Meseút állomásain. 5 óvodából és a Móra Ferenc 

Általános Iskolából 240 fő vett részt. 

 

  

 

 

o Az Internet Fiesta keretében idén Figura Ede tartott interaktív zenés 

műsort a gyerekeknek. Két iskolából 46 fő vett részt az előadáson. 



 

 Eredményhirdetések 

A tavaszi időszak mindig az eredményhirdetéseké a gyerekkönyvtárunkban.  

o Meseíró Pályázat 

10. alkalommal hirdettük meg meseíró pályázatunkat. 35 mese 

érkezett 3 iskolából. Az első kategóriában 15, a második 

kategóriában 20 mesét küldtek be a gyerekek.  (48 fő) 

   

o  

o  

o  

o  

o  

o  

o  

o  

o  

o  

o  

o  



o Túl az Óperencián – Levelez ős játék a Mesék Birodalmában 

A 2017/2018-as tanévben hatodik alkalommal hirdettük meg levelezős 

játékunkat a Mesék Birodalmában, melynek eredményhirdetése 2018. 

május 28-án volt a könyvtárban. A mesék kiválasztásánál arra 

törekedtünk, hogy a kortárs meseírókkal és egy-egy meséjükkel 

ismerkedhessenek meg a gyerekek a feladatlapok megoldásán 

keresztül. A hat fordulóból álló szövegértő feladatsorokat egész 

tanévben küldték vissza a csapatok. A díjátadót Deli Orsi és 

tanítványai, a Dombóvári József Attila Általános Iskola kórusának 8. 

osztályos tanulói zenés műsora színesítette. 

  

o „Fekete István és Én” rajzpályázat 

„Fekete István és én” 22. alkalommal hirdette meg a Fekete István 

Kulturális Egyesület és a Földi István Könyvtár a „Fekete István és Én” 

rajzpályázatát, melynek eredményhirdetése május 24-én, csütörtökön 

zajlott a könyvtárban.  

A pályaművek beadási határideje május 5. volt. 13 iskolából összesen 

156 diák 155 alkotást küldött, melyeket F. Bodó Imre, Nagy Zoltán, 

Nagyné Ujhelyi Mónika, Rápolti Enikő és Szivek Éva Judit zsűriztek 

május 8-án. 73 díjazott alkotás született. (91) 

 



 Játszóház, kézműves foglalkozás 

o 2018. február 6-án a rendőrség nálunk tartotta Biztonságos Internetről 

tartott előadást 4 osztálynak könyvtárunkban. 

o Februárban 17-én a Tinódi Házzal közösen szerveztük meg és 

bonyolítottuk le a Farsangi  családi napunkat. (119 fő) 

 
 
 
 
 
 
 

 

o A farsangot a Húsvét követte március 29-én, s szintén a Tinódi Házzal 

karöltve Húsvétváró Családi Délutánt  szerveztünk, ahol kicsik és 

nagyok együtt kézműveskedhettek könyvtárunk munkatársaival.  

 

 

o A Gunarasi fürdőben megrendezett városi Gyermeknap 

lebonyolításában is részt vettünk. kézműves foglalkozássaél, 

papírszínház előadással vártuk az állomásunkhoz érkező gyermekeket.  

 



 

o  2018-ban is ellátogatott könyvtárunkba a Mikulás , hogy 

megörvendeztesse a gyermekeket. Persze a gyerkőcök sem érkeztek 

üres kézzel, rajzokkal, apróságokkal, dalokkal, versekkel kedveskedtek 

a Mikulásnak. A december 2-i duplarendezvényen Deli Orsi és 

Fenyvesi Gábor  gondoskodott az ünnepi dallamokról. (189 fő) 

 

 

o Az évet ezúttal is a Karácsonyváró Családi Nap  zárta, amelynek 

keretében kézműves foglalkozással is vártuk a látogatókat a december 

10-i programunkon. (53 fő) 

 

 

 

 

 

 Versenyek 

o 2018-ban is több versennyel készültünk a legifjabbaknak. Részt 

vehettek idén a Meseíró pályázaton , a „Túl az Óperencián”  levelezős 

mesevetélkedőn, a „Fekete István és én” rajzpályázaton is.  

 

 



11. A DOKUMENTUMÁLLOMÁNY ALAKULÁSA 
 

2018. évben az állományra fordítható összeg nagymértékben emelkedett a 2017. 

évhez képest. Míg 2017-ben csupán 623.076 Ft-ot tudtunk könyvvásárlásra 

fordítani saját költségvetésből könyvre, addig 2018-ban már 2.239.336,40 Ft-ot. 

Ez az összeg CSAK a könyvvásárlásra értendő, 2018-ban folyóiratra ezen felül 

még 875.260 Ft-ot fizettünk ki. 

2018-ban sajnos az érdekeltségnövelő támogatás jelentősen csökkent: 757.209 

Ft volt. Ebből dokumentum beszerzésre 542.200 Ft-ot költöttünk, a fennmaradó 

215.009 Ft-ot számítástechnikai eszközök (hangfal, vonalkódolvasó, szkenner) 

beszerzésére fordítottuk. 

Ismételten részt vettünk a Márai-programban, az ehhez szükséges nyilatkozatot 

elküldtük, melyet a KELLO el is fogadott. a pályázaton 150.000 Ft-ot ítéltek meg 

könyvtárunk számára, mely összegből hangoskönyveket, felnőtt és gyermek 

szép-, illetve szakirodalmat vásároltunk. 

A KELLO-val és a Bookline-nal állunk szerződésben, ezen kívül még vásárolunk 

antikváriumokból, könyvesboltokból is. 

2018-ban az alábbiak szerint történt a dokumentumok beszerzése: 

Könyvek 
Tétel  Szállító  Számlaszám  Dátum   Összeg  

1 Libri-Bookline Zrt. DHUF-00004686986 2018.02.09           30 809,00 Ft  

2 Lóczy István KF5SA9919849 2018.03.14 
             6 400,00 
Ft  

3 Libri-Bookline Zrt. DHUF-00004808269 2018.04.09         139 386,00 Ft  

4 KELLO VK/6309/2018 2018.04.11         105 194,00 Ft  

5 KELLO VK/7801/2018 2018.05.02           98 803,00 Ft  

6 Libri-Bookline Zrt. DHUF-00004834775 2018.05.04         104 123,00 Ft  

7 Libri-Bookline Zrt. DHUF-00004839171 2018.05.18           64 280,00 Ft  

8 KELLO VK/8377/2018 2018.05.14           48 681,00 Ft  

9 Libri-Bookline Zrt. DHUF-00004848053 2018.05.12           99 900,00 Ft  

10 KELLO VK/8618/2018 2018.05.16 
             4 792,00 
Ft  

11 Libri-Bookline Zrt. DHUF-00004869676 2018.05.28         100 571,00 Ft  

12 KELLO VK/8965/2018 2018.05.23           16 670,40 Ft  

13 KELLO VK/9471/2018 2018.05.30 
             3 192,00 
Ft  



14 Libri-Bookline Zrt. DHUF-00004878041 2018.06.01           99 975,00 Ft  

15 Libri-Bookline Zrt. DHUF-00004889715 2018.06.08           42 947,00 Ft  

16 Libri-Bookline Zrt. DHUF-00004900334 2018.06.14         132 828,00 Ft  

17 Libri-Bookline Zrt. DHUF-00004912132 2018.06.12           39 154,00 Ft  

18 Libri-Bookline Zrt. DHUF-00004960501 2018.07.19           96 012,00 Ft  

19 Libri-Bookline Zrt. DHUF-00004982664 2018.08.01         102 642,00 Ft  

20 Libri-Bookline Zrt. DHUF-00004997463 2018.08.10           46 791,00 Ft  

21 Libri-Bookline Zrt. DHUF-00005006841 2018.08.16           83 966,00 Ft  

22 Libri-Bookline Zrt. DHUF-00005017097 2018.08.23         100 209,00 Ft  

23 Libri-Bookline Zrt. DHUF-00005083273 2018.09.28         101 903,00 Ft  

24 Libri-Bookline Zrt. DHUF-00005087374 2018.10.01         107 412,00 Ft  

25 Libri-Bookline Zrt. DHUF-00005101954 2018.10.08         111 210,00 Ft  

26 Libri-Bookline Zrt. DHUF-00005158503 2018.11.05         103 355,00 Ft  

27 Libri-Bookline Zrt. DHUF-00005160606 2018.11.06         103 171,00 Ft  

28 Libri-Bookline Zrt. DHUF-00005160607 2018.11.06         107 861,00 Ft  

29 Libri-Bookline Zrt. DHUF-00005161683 2018.11.06         116 227,00 Ft  

30  Libri-Bookline Zrt. DHUF-00005265278 2018.12.08         301 354,00 Ft  

31  Ady könyvesbolt AC7S-U 423696 2018.12.07 
             5 000,00 
Ft  

32  Ady könyvesbolt GU4SA0113982 2018.12.11           14 539,00 Ft  

33  Libri-Bookline Zrt. DHUF-00005286517 2018.12.11         142 179,00 Ft  

 
Összesen: 2.781.536,40 Ft 
 

  
  

Folyóiratok: 
Tétel  Szállító  Számlaszám  Dátum  Összeg  

1 Posta 02621056/2017 2017.12.20 
                  8 580,00 
Ft  

2 Posta 02621643/2017 2017.12.20 
                  8 750,00 
Ft  

3 Posta 00178765/2018 2018.01.19 
                  8 580,00 
Ft  

4 Posta 00179244/2018 2018.01.19 
                  8 740,00 
Ft  

5 Posta 00359342/2018 2018.02.16                13 260,00 Ft  

6 Posta 00360124/2018 2018.02.16 
                  8 740,00 
Ft  

7 Posta 00359786/2018 2018.02.16                48 525,00 Ft  

8 Posta 00552502/2018 2018.03.20 
                  8 580,00 
Ft  

9 Posta 00552972/2018 2018.03.20 
                  8 740,00 
Ft  

10 MédiaWorks Zrt. 31/2018/650200 2018.05.03 
                  9 570,00 
Ft  

11 Posta 00925966/2018 2018.04.19 
                  8 740,00 
Ft  

12 Posta 00925632/2018 2018.04.19 
                  5 590,00 
Ft  

13 Posta 955676/2018 2018.04.26 
                  2 990,00 
Ft  

14 Posta 955677/2018 2018.04.26                   2 990,00 



Ft  

15 Posta 00925632/2018 2018.04.19 
                  5 590,00 
Ft  

16 Posta 01126128/2018 2018.05.19                48 960,00 Ft  

17 Posta 01126406/2018 2018.05.19 
                  8 740,00 
Ft  

18 Posta 01125614/2018 2018.05.19                11 870,00 Ft  

19 Posta 31/2018/601166 2018.06.04 
                  9 570,00 
Ft  

20 Posta 01325100/2018 2018.06.20 
                  8 740,00 
Ft  

21 Posta 01324756/2018 2018.06.20 
                  5 590,00 
Ft  

22 MédiaWorks Zrt. 35/2018/600813 2018.07.06                19 140,00 Ft  

23 Posta 01497386/2018 2018.07.20 
                  5 590,00 
Ft  

24 Posta 01497680/2018 2018.07.20 
                  8 740,00 
Ft  

25 Posta 01677201/2018 201/.08.17                48 960,00 Ft  

26 Posta 01676810/2018 2018.08/.17                10 270,00 Ft  

27 Posta 01677439/2018 2018.08.17 
                  8 740,00 
Ft  

28 MédiaWorks Zrt. 31/2018/601718 2018.09.04 
                  9 570,00 
Ft  

29 Posta 01967062/2018 2018.09.19 
                  5 590,00 
Ft  

30 Posta 01967411/2018 2018.09.19 
                  9 040,00 
Ft  

31 Posta 02171794/2018 2018.10.17 
                  9 040,00 
Ft  

32 POsta 02171426/2018 2018.10.17 
                  5 590,00 
Ft  

33 Indóház 001018/2018 2018.11.05 
                  4 770,00 
Ft  

34 Magyar Hírlap Kiadó Kft. h812669/252797 2018.10.29                33 060,00 Ft  

35 Centrál Médiacsoport Zrt. CEM/700151800/18 2018.11.19                29 220,00 Ft  

36 Posta 02370571/2018 2018.11.16                49 020,00 Ft  

37 Posta 02371175/2018 2018.11.16 
                  9 640,00 
Ft  

38 Posta 02369447/2018 2018.11.16                11 870,00 Ft  

39 MédiaWorks Zrt. 35/2018/601237 2018.11.14                19 140,00 Ft  

40 MédiaWorks Zrt. 31/2018/602298 2018.11.14 
                  9 570,00 
Ft  

41 MédiaWorks Zrt. 37/2018/601354 2018.11.14                44 640,00 Ft  

42 KELLO VK/20383/2018 2018.11.22              282 205,00 Ft  

43 Posta 02589282/2018 2018.12.15 
                  5 590,00 
Ft  

Pirossal jelölt sorok lapmegszűnés miatti jóváírásokat jelölnek! 
       Összesen:   875.260 Ft 
 

2018-ban elkezdődőtt és 2019-ben is folyamatos a könyvtár 

dokumentumállományának tervszerű apasztása. Ennek legfőbb indoka az, hogy az 

állomány jelentős mértékben elavult, elhasználódott.  



2018-ban a Város Hete programsorozat keretében megrendezett Sportnap 

alkalmából bemutatták a dombóvári Kesztyűgyár férfi kézilabda csapatáról készült 

tablót, mely elkészültében könyvtárunk is jelentős részt vállalt. 

A dombóvári Hírességek Útja c. kiadvány szerkesztésében és kiadásában szintén 

részt veszünk. 

Az Önkormányzat felkérésére rendszeresen állítunk össze életrajzokat dombóvári 

vagy dombóvárhoz kötődő személyekről (Hírességek Útja kiadványok, emléktáblák, 

kiadványok stb.) 

A könyvtár szerkeszti a DomboPedia adatbázist is. A DomboPedia alapvető célja, 

hogy a Dombóvárra és vonzáskörzetére vonatkozó oktatási, tudományos, kulturális 

célokra használható dokumentumokat összegyűjtse, rendezze, rendszerezze és 

egyforma eséllyel hozzáférhetővé tegye a nagyközönség számára. 

Az adatbázis folyamatos feltöltéséről, frissítéséről, az adatok javításáról a könyvtár 

munkatársai gondoskodnak, havonta statisztikát szerkesztenek a feltöltött adatokról. 

Jelenleg aprónyomtatványból 271 db, fotó/képeslapból 2166 db, jeles személyről 360 

db, köztéri alkotásról 64 db nyilvános besorolású az adatbázisban.  

 

 

 

 

 

 

 

 



12. Dombóvári Helytörténeti Gy űjtemény 

A Dombóvári Helytörténeti Gyűjtemény idén is folytatta közösségi, közművelődési 

tevékenységét, melynek eredményeként kiállításainkat, kulturális programjainkat 

érdeklődéssel látogatták a helyi polgárok, hazai látogatók, családosok, közép-, illetve 

általános iskolai osztályközösségek, óvodások. 

2018. évi látógatók száma: 2306 

Állandó és időszaki kiállításaink 

 

Évezredek Emlékjelei 

Állandó régészeti és helytörténeti kiállítás. A Dombóvár Város Önkormányzat és a 

Kubinyi Ágoston program támogatásával megvalósult új állandó tárlat lehetőséget 

biztosít a Gyűjteménybe látogatónak megismerni régészeti leletek és történeti 

dokumentumok segítségével Dombóvár és környékének történetét a paleolitikumtól 

egészen a rendszerváltásig. Zöld teremben az érdeklődök tájékozódhatnak a 

környék régészeti feltárásairól, illetve a város és környék őskőkorától egészen a 

vaskori kelták megjelenéséig. A bordó terem egészen római kortól a török hódoltság 

végéig mutatja szülőföldünk történetét. Részletesen megismerkedhetnek az  

 

alsóhetényi kutatásokkal és azok eredményeivel, illetve az Árpád-kortól 

megtelepülő lakosság hagyatékával és a környék váraival, azok régészeti 

vizsgálataival. Továbbá betekintést nyerhetnek a kér korszak mindennapjaiba Varga 

Gábor dombóvári alkotó két szoborcsoportjának segítségével.  



A sárga, egyben az utolsó teremben Dombóvár történetével ismerkedhetnek meg 

egészen az Eszterházy család korától a rendszerváltásig. A látógatok ebben a 

helységben betekintést nyerhetnek a város egykori pezsgő, szellemi életébe. 

 

 

 

 

Dr. Banizs Károly: Lepkék a világ szinte minden tájáról 

2018. év első időszaki kiállításának anyagát Dr. Banizs Károly lepkegyűjteménye 

szolgáltatta. 2018. február 8-án, 17 órakor nyíló időszaki kiállítást a kutató Betekintés 

a rovarvilág, a lepkék sokszínű életébe című előadás nyitotta meg. Látógatok az 

időszaki tárlat alatt a természet csodáit megörökítő fotókat és különleges lepkéket 

láthattak. 

Dombóvár Aranykora – Fotókiállítás Bakó Jenő fotóriporter fényképeiből 

A 2018. évi második időszaki kiállítás április 3-án nyílt meg a Város Hete 

programsorozat részeként. Kiállítást Sebrek Zsuzsanna építész és Tilinger Sándor 

fotós nyitotta meg, Kőszegi Csaba Valér közreműködésével. A kiállításon a látógatok 

ötvenhárom képet tekinthettek meg, melyek a település „aranykorát” – a községből a 

várossá válás legfontosabb epizódjait mutatták be. Többek között a különböző helyi 

egészségügyi, közigazgatási, oktatási és kulturális intézmények, valamint a 

társasházak építésének fázisait, az új ipari üzemek létrehozását, a gunarasi fürdő és 

az azt övező üdülőtelep, illetve a kertvárosi településrész kialakítását lehet nyomon 

követni a fotókon. 

 

 



 

Különleges tárgy a Dombóvári Helytörténeti Gyűjteményben 

A Város Hete programsorozat alkalmával, április 3-tól április 7-ig az érdeklődök 

megtekinthették a Magyar Nemzeti Múzeumtól erre az alkalomra kölcsönzött bronz 

bordás ciszta (vödör), amely Kurdról, a Kapos medréből került elő a 19. század 

végén. 14 db bordázott falú bronz vödröt ismerünk a lelőhelyről, amelyek nagy része 

a Magyar Nemzeti Múzeum állandó régészeti kiállításában látható. 

Apáink öröksége – kiállítás Farkas Tibor építész és Fetter Károly szobrász 

hagyatékából. 

Az adott év nyarán számos ritka dokumentummal gyarapodott a Helytörténeti 

Gyűjtemény, azokon belül is jelentős a Dombóváron működő kiváló építész Farkas 

Tibor hagyatéka, és az éveken át itt tevékenykedő kiváló szobrász Fetter Károly 

örökösei által a Gyűjteménynek ajándékozott ritka családi fotógyűjteménye. A két 

jelentős dokumentumgyűjtemény lehetőséget adott egy új időszaki kiállítás 

megvalósításához. Az Apáink öröksége című tárlat a Múzeumok Éjszakája országos 

programsorozat keretében nyílt meg, 2018. június 23-án nyílt meg. A kiállítást Takács 

Istvánné dombóvári helytörténész nyitotta meg. A kiállítás megnyitón továbbá 

közreműködött Varga Gábor dombóvári szobrász és Sebrek Zsuzsanna építész.  

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Kincsek a raktárból – kamarakiállítás 
 

 

 

 

 

2018. szeptember 15-én és 16-án, a Kulturális Örökség Napjai keretében a 

Helytörténeti Gyűjtemény szélfogójában a látogatók a Gyűjtemény által őrzött ritka 

dokumentumokat tekinthettek meg a két nap folyamán.  

 
 

Kincskereső Kisködmön – néprajzi 
kiállítás a Dr. Szőke Sándor teremben 

2018. októberében a Dr. Szőke 

Sándor terem adott otthont a 

Gyűjtemény néprajzi anyagának. A 

tárlat tematikusan dolgozta fel a népi 

kultúra szokásait és mindennapjait. A látogatók megismerkedhettek az egykori 

mezőgazdasági munkafolyamatokkal és a paraszti gazdálkodás eszközeivel, a len 

feldolgozás különböző folyamataival. A tárlat második rész a paraszti 

konyhakultúrába adott betekintést, illetve az érdeklődök megtekinthették a Dombóvár 

és környékére jellemző fehérhímzés egy-egy díszesebb darabját.  

 
Programok, előadássorozatok 
 

A Helytörténeti Gyűjtemény a 2018. év folyamán számos programnak, szakmai 

előadásnak adott otthont. Február 8-án az érdeklődök meghallgathatták Dr. Banizs 

Károly különleges, ismeretterjesztő előadását a Betekintés a rovarvilág, a lepkék 

sokszínű életébe címmel.  

A Város Hete programsorozat keretében Berta Adrián és Varga Bianka Zsuzsanna 

régészek ismertették az egykori Dombói vár 2014 óta folyó régészeti feltárásának 

előzetes eredményeit. A kutatók ismertették a Tolna megyei várakat, és a Dombói 

vár a korszakban betöltött szerepét, továbbá az előkerült leletanyag, azon belül is a 

kerámiaanyag régészeti és archaeometriai feldolgozását.  



 

 

Május 23-án Tövisháti Béla a Paksi Városi Múzeum restaurátora vezette be 

szakmája rejtelmeibe a Dombóvári Belvárosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 

3. osztályát. A tanulók figyelmesen és érdeklődve hallgatták végig a kutató 

érdekfeszítő előadását. 

 

A Dombóvári Helytörténeti Gyűjtemény idei évben is csatlakozott a Múzeumok 

Éjszakája elnevezésű országos programsorozathoz, június 23-án. 2018-as esztendő 

a Családok Éve volt, így ezen a napon is a programok a családokhoz, a családi és 

rokoni szokásokhoz kötődtek. A rendezvény lehetőséget teremtett a múzeum iránt 

érdeklődő közönségnek megtekinteni állandó és időszaki kiállításainkat. Az ezen a 

napon nyílt Apáink öröksége című kiállítás során meghallgathatták Sebrek 

Zsuzsanna előadását a Farkas Tibor munkásságáról, illetve Varga Gábor Fetter 

Károlyhoz kapcsolódó gondolatait. A látogatók szélfogóban Dám Erika és Dám Ildikó 

munkáit, a Pátria Nyomda teremben pedig 

Erky-Nagy Tibor és Somfalvi Zsolt 

bemutatóját nézhették meg.  

A látógatok megismerkedhettek a népi 

iparművészet egye-egy képviselőjével, 

többek között Bocz János fafaragó és 

Könyvné Szabó Éva bőrdíszműves alkotásait, illetve meghallgathatták Könyv István 

János viselettörténeti előadását. Az este folyamán a Boróka néptáncegyüttes 

táncházzal várta a Gyűjtemény látogatóit, este 11 órakor pedig, Nyári Éva 



vezetésével a Kapos néptáncegyüttes táncugrás bemutatóval kápráztatta el a 

nézőket.  

Szeptember 6-án, a Hat vár hat rád rendezvény nyitányaként a Helytörténeti 

Gyűjteményben Dr. Szabó Géza régész, Róza Boriszovna Tandelova és Larisza 

Hekilaeva előadást hallgathatták meg a bronzkor óta változatlan oszét sör készítésről 

és annak hagyományiról. Az előadáson résztvevők az est végén maguk is 

megkóstolhatták a hagyományos eljárásokkal elkészült italt.  

Szeptember 25-én Budapesten Magyar Tudományos Akadémia 

Humántudományok Kutatóintézetében Castrum Dombo címmel tartották a Dombói 

vár 2014 óta folyó ásatásáról és a kutatás során kapott előzetes eredményekről egy 

nagyszabású konferenciát, melyben részt vett a Dombóvári Helytörténeti Gyűjtemény 

is. 

Október 12-én a Családi Borünnep című városi rendezvényhez idei évben a 

Dombóvári Helytörténeti Gyűjtemény is csatlakozott. Zenés kerti műsorral, ingyenes 

tárlatvezetésekkel és ízletes helyi borkülönlegeségekkel várták ezen az estén az erre 

az alkalomra ideérkező turistákat, illetve város és környék polgárjait. 

Október 20-án Takács Istvánné vezetésével a város lelkes tagjai részt vettek 

Barangolás Dombóvár történelmében elnevezésű örökségtúrán, melynek során 

érdeklődve hallgathatták a helytörténész előadását a város központjába egykor és 

még ma is álló épületek történetéről és a benne élt emberek sorsairól és 

mindennapjairól. 



Október 26-án Kiss Márton kalauzolta 

el a Helytörténeti Gyűjteménybe érkező 

közönséget a Rákóczi-szabadságharc 

időszakába. „Három hadsereg a Dél-

Dunántúlon. Újrakezdés, polgárháború és 

megbékélés lehetőségei az ország 

nyugati részén” című előadásában az 

érdeklődők megismerkedhette a Dél-

Dunántúl, azon belül is Dombóvár 18. 

század eleji történetével. 

 

November 27-én Viliminé dr. Kápolnás 

Mária tartott előadást Dombóvár 

újságírószemmel. Jantner János fotográfiái 

1954-1962. címmel. Az előadáson 

résztvevők Dombóvárról készült, igen ritka, 

máig nem látott fotókkal ismerkedhettek 

meg. 

Az idei év utolsó előadását Dr. Tóth Endre régészprofesszor tartotta Pogányság 

és kereszténység a késő római Pannoniában.  

 

 

 

 

 

 



Múzeumpedagógia foglalkozások 

A Dombóvári Helytörténeti Gyűjtemény állandó és 

időszaki kiállításokkal várta a város és környékbeli 

tanulókat. A Gyűjtemény által szervezett tanórák során a 

résztvevő diákok és óvodások megismerkedhettek 

Dombóvár történetével egészen a paleolitikumtól a 

rendszerváltásig. A játékos feladatok során számos 

ismeretet sajátítottak el, többek között az egykor a Kapos 

menti területeken megtelepedett népek kultúráiról, életmódjaikról és a hitvilágról. 

Betekintést nyerhettek egy-egy korszak békés, illetve háborús időszakaiba, végig 

követhették a kézművesség, a gazdaság és az ipar fejlődését. Maguk is 

kipróbálhatták milyen régésznek lenni, belebújhattak egy római szenátusi tag, vagy 

egy római előkelő hölgy bőrébe, de átérezhették milyen egy reformkori bál hangulata, 

és még megismerkedhettek Sajtos Márton perével is. 

A néprajzi kiállítás és a hozzá kapcsolódó játékos és tanulságosa feladatok, illetve 

történetek lehetőséget nyújtottak a diákoknak és óvodásoknak megismerkedni a 

környék népszokásaival és a paraszti életmindennapjaival, maguk is kipróbálhatták 

milyen a kendertörés, vagy éppen a vajköpülés.  

A Dombóvári Helytörténeti Gyűjtemény 2018. 

évvel indította 

útjára a 

Múzeumfoglaló 

elnevezésű sorozatát, mely során a környékbeli 

gyerekek egy vagy több napra elfoglalják a 

múzeumot, ahol különböző foglalkozásokon 

vesznek részt. Az idei évi első Múzeumfoglaló a 

Kézművesség világnapján, június 10-én valósult meg, ahol 

a gyerekek különféle tárgyakat készíthette bőrből és 

szövetből Pappné Farkas Gabriella vezetésével. 

 



2018. július 16 – július 20-ig egy nagysikerű nyári, öt napon keresztül tartó 

napközis foglalkozásokon vettek részt a gyerekek. Az ötnapos Múzeumfoglaló 

elnevezésű foglalkozásokon a gyerekek reggel 8-tól délután 5 óráig számos 

programon vettek részt.  

Az öt nap alatt a kézművesfoglalkozásokon kívül a 

gyerekek megismerkedhettek Dombóvár történelmével 

és meglátogatták a város számos nevezetes kulturális 

intézményét (Szigeterdő és a Lakótorony, Fekete 

István Múzeum és a Vasútigyűjtemény). 

Részt vettek az ebben az időszakban folyó 

Dombóvár-Gólyavár régészeti 

feltárásán. 

 

A Múzeumfoglaló az idei tanév őszi 

szünetében is várta az alkotni vágyó 

gyerkőcöket, mely során maguk is 

elkészíthettek saját várukat, és 

megtapasztalhatták, hogy mennyi minden 

készíthető az őszi termésekből. 

A 2018. év utolsó Múzeumfoglalója 

az adventi időszakban került 

megrendezésre, mely során az adventhez 

kapcsolódó szokásokkal ismerkedhettek meg, 

és a három alkalom során maguk is 

elkészíthették karácsonyi ajándékaikat. 

Az őszi időszakban került meghirdetésre a 

Kincskereső Kisködmön elnevezésű 

rajzpályázat, melynek apropóját az adta, hogy 



Móra Ferenc épp száz éve jelentette meg máig egyik legismertebb művét. 

 

. Gyűjteményi munka, belső szervezeti élet, szakmai tevékenység 

Az év során a kiállítások, programok és rendezvények szervezése és 

lebonyolítása mellett, párhuzamosan folytak a Dombóvári Helytörténeti 

Gyűjteményben őrzőt kulturális javak rendszerezése és feldolgozása. Az év második 

felében megtörténet a gyűjtemény régészeti anyagának átnézése és rendszerezése, 

illetve megkezdődtek az egykori Dombóvári kir. kath. Esterházy Miklós főgimnázium 

Gyűjteményben található anyagának leltározása és feldolgozása. 

A tavalyi évben megkezdett beruházások folytatásaként 2018. júliusában elkészült 

a Gyűjtemény épületének, Dunai József építészmérnök tervei alapján új, korszerű 

lépcsője. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Beszámoló a közfoglalkoztatottak 2018-as évi felada tairól 

 

2018-ban a következő tevékenységeket végeztük: 

1. Internettel kapcsolatos szolgáltatások intézése (5 fő) 

• fénymásolás 

• szkennelés 

• nyomtatás 

• gépelés 

• e-mail küldés 

• egyéb internetes ügyintézés (önéletrajzok, nyomtatványok, versek, Erzsébet-

program) 

 

2. Portaszolgálat (5 fő) 

• telefonkezelés 

• ruhatár 

 

3. Beosztás szerinti ügyelet ellátása és a postai teendők elvégzése (5fő) 

• (postafiók ürítése, levél- és csomagfeladás) 

 

4. Folyóiratok, napi-, hetilapok és NKA-s kiadványok rendezése, kartonozása, 

selejtezése (4 fő) 

 

5. Raktári rend fenntartása (3 fő) 

• gyermekkönyvek (kézi- és szakkönyvek) 

• felnőtt könyvek (kézi- és szakkönyvek) 

• 100 Ft-os könyvek (5fő) 

területén. 

 

6. Új könyvek (4 fő) 

• jelzettel és színcsíkkal való ellátása, 

• kihelyezése, 

• lefényképezése és továbbküldése feltöltésre, 

• címlistájának elkészítése 



 

7.  Könyvek selejtezése (5 fő) 

• Megrongálódott könyvtári könyvek javítása 

 

8. Szabad polcos könyvtár feltöltése (5 fő) 

• Szállásréti-tónál 

• Start Plázánál 

 

9. Dombopédia (2 fő) 

• Retrospektív helytörténeti adatrögzítés 

 

10. Munkáltatói (Országos Széchenyi Könyvtár) adatbázis kezelése (2 fő) 

• dokumentumok feltöltése (jelenléti ív, munkanapló, szabadságigénylő lap) 

 

11.  Ügyviteli munka (1fő) 

• Közreműködés leltározásban, iratselejtezésben 

• Ügyvitel-technikai, irodai kommunikációs eszközök használata 

 

 

 

12. Informatikusi feladatok (1 fő) 

• Informatikai segítségnyújtás, 

• Gépek karbantartása,  

• Új eszközök beszerzése, beüzemelése, 

• Hang- és vetítéstechnika összeszerelése,  

• Középiskolás informatika szakos diákok segítése a gyakorlati tananyag 

elsajátításában 

 

13. Dekoráció (4 fő) 

• alapanyag beszerzés, készítés, kihelyezés, lebontás 

 

14. Gyermekprogramok előkészületeiben való segédkezés és aktív jelenlét (5 fő) 



• Helyszín berendezése: 

székek, párnák be- és elpakolása (Baba-mama Klub, Kerekítő, Papírszínház) 

paraván kihelyezése, lebontása 

ételek és italok szervírozása 

projektor beállítása, diavetítő kezelés, mesélés (Pöttöm Mozi) 

• kézműves programok (összeállítás, sablonok készítése, alapanyagok, 

irodaszerek előkészítése) 

• szórólap és regisztrációs jegy szerkesztése (Autómentes Nap, Mikulás 

Ünnepség) 

• fényképezés  

 
 
 
 
 
Gyermekprogramok: 
2018.02.07. Farsangi kerekítő   2018.02.14. Baba-mama farsang 

  
2018.03.23. Figura Ede – „Facebook” című műsora 

 
2018.04.13. Meseíró pályázat eredményhirdetés 



   
 
 
2018.05.25. Fekete István rajzpályázat eredményhirdetése 

  
 
2018.05. 28.  Túl az Óperencián – Levelezős mesevetélkedő eredményhirdetése 

 
 
2018. 07.  02., 09., 16., 23. Papírszínház 
 
2018.08. 07., 14., 21., 28. Papírszínház  
 
2018.08. 03., 10., 17., 24. Vetélkedők és kézműves foglalkozások 



  

  

  
 
2018.11. 09., 17., 23., 24. Pöttöm Mozi és kézműves foglalkozások 

  
2018.12.02. Mikulás ünnepség 



  
2018.12.07. Pöttöm Mozi 

 
Egész évben: Kerekítő Mondókás Móka Deli Orsival és Baba-mama klub 

 

15. Gyermekkönyvtárhoz kapcsolódó tevékenységek (4 fő) 

• könyvjelzők készítése (szerkesztés, nyomtatás, laminálás, méretre vágás) 

• matricák készítése Papírszínházhoz (szerkesztés, nyomtatás, laminálás, 

méretre vágás) 

• oklevelek, emléklapok méretre vágása 

• színezők nyomtatása 

 

16. Meghívók (5 fő) 

• nyomtatása, méretre vágása 

• levélcímzés, borítékolás, pecsételés 

• kézbesítés 

17. A könyvtárban lebonyolított rendezvények előkészületeiben való segédkezés és 

aktív jelenlét (5 fő) 

• Szórólapok nyomtatása, méretre vágása, kihelyezése 

• Paraván kihelyezése, lebontása (festmény-, kép- és rajzkiállításokhoz) 

• Helyszín berendezése, díszítése 



• Ételek és italok szervírozása 

Rendezvények:  

2018.01.04. Herbárium (Bonsai) 

  
 
2018.01.12. Kőszegi Csaba Valér könyvbemutatója 

 
 
2018.02.06. Biztonságos internet (rendőrségi előadás) 

 
2018.02.16. Herbárium (Hieroglifák) 
2018.02.28. Sváb örökségünk – könyvbemutató 



 
 
2018.04.03. DombóArt könyvbemutató 

  
 
2018. 04.06. Földi István Könyvtár – Névadó ünnepség és Siculicidium – Mádéfalvi 
veszedelem könyvbemutatója 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2018.04.27. Beszélő Házak - Takács Istvánné Helytörténeti előadása 

 
 
2018.05. 16. Napos mesék könyvbemutató 

 
 
2018.06.05. Völgyi Lajos – Fekete könyv bemutatója 

 
 
 
 
 
 



2018.08.31. Király Sándor – Emlékeim a múltból könyvbemutató 

 
 
2018.10.01. Czétány Lászlóné festménykiállítása 

 
 
2018.10.05. Balaskó Ákos – Tejsav könyvbemutató 

 
 
 
 
 
 



2018.10.07. Könyves vasárnap 

 
 
2018.11.17. Bárka Művészeti Szalon festménykiállítása 

 
 

18. Városi és a Tinódi Házzal közös rendezvények előkészületeiben való 

segédkezés és aktív jelenlét (5 fő) 

• Szórólapok nyomtatása, méretre vágása  

• Borítékolás 

• Helyszín berendezése, díszítése 

• Hangosítás 

• Kézműves foglalkozás és ügyességi feladatok lebonyolítása, jelmezes játék 

gyerekeknek 

 

 

 

 

 



Rendezvények: 

2018.03.29. Húsvétváró kézműves foglalkozás 

   
 
2018.04.06. Natúrparki vetélkedő  
 
2018.04.22. A Föld Napja 

  
 

2018.05.27. Gyermeknapi rendezvény Gunarasban 

   
 

 



2018.06.23. Múzeumok Éjszakája 

2018.09.07. Karthago koncert (oszét sör osztása a koncert közben) 

2018.09.08. Hat Vár Hat Rád 

 

  
 
2018.09.29. Autómentes nap 
 
    
 
 
 
 
2018.10.12. Családi Borünnep 
 
 
 
 
 

   
 
 
 



 
 
2018.12.15. Adventi kézműves   
 

   
 
2018.12.16. Negyedik láng futás 
 

 

   
 



19. Egyéb megbízások elvégzése (5 fő) 

• Intézmények közötti levélkézbesítés (Városháza, Múzeum, Integrált) 

• Raktárak lomtalanítása, beázás utáni takarítása,  

• Könyvtárhoz tartozó zöldövezet és virágládák öntözése, gyomtalanítása 

 

Összegzés 

A 2018-as év újabb kihívások elé állította az intézményt. Tovább folytatódott a 

Helytörténeti Gyűjtemény fejlesztése, új programok léptek elő, mindemellett a 

könyvtár hagyományos feladatainak ellátásában is megfeleltünk. Az intézmény a 

város kulturális, közösségi életének szerves és meghatározó része. 

 

2019. február 20. 

 

szakmai anyagok 

Nagyné Ujhelyi Mónika, Kiss Barbara, Varga Melinda, Varga B. Zsuzsanna,  

Virágné Bán Emma  

 

 

 

 

A kiadások %-os megosztása 

 

Felhalmozási kiadások:        5.322.254     11,91 % 

Személyi kiadások:                 20.871.173    46,70 % 

Munkaadókat terhelő járulékok                    3.787.420                8,47 % 

Dologi kiadások                 14.714.299     32,92 % 

Költségvetési kiadások összesen:         44.695.146             100,00%  

 

 

 

 

 

 



 
 

III. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS AZOK TELJESÍTÉSE 

Működési bevételek alakulása intézményenként (e Ft) 

              

              

    Saját 
bevételből 

Saját ÁFA   Működési 

  Saját 
bevétel 

Ellátottak bevételből 
visszatérülések, 

és 
Kamat bevétel 

    térítési díja egyéb kiszámlázott ÁFA  összesen 

Integrált           

Önkormányzati 66 096 30259 35 837 16 699 1 82 796 

Szolg. Szervezet           

Dombóvári             

Szivárvány Óvoda 7 767 3864 3 903 1027 1 8 795 

és Bölcsőde             

Földi István  
Könyvtár 

            

és Helytörténeti 1 290 0 1 290 0 1 1 291 

Gyűjtemény             

ÖSSZESEN: 75 153 34 123 41 030 17 726 3 92 882 

 

 

 

 

 

Az intézmények működési bevétele összességében  879 eFt-tal csökkent az előző évhez 

képest, ami elsősorban az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet által átszámlázott 

kiadások csökkenésének, illetve meg nem fizetésének köszönhető. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Támogatások, átvett pénzeszközök alakulása intézményenként 2018. évben 

(e Ft) 

 Éves 

módosított 

finanszírozási 

előirányzat 

Éves 

finanszírozás 

teljesítés 

Átvett 

pénzeszköz 

Támogatások, 

átvett 

pénzeszközök 

összesen 

Integrált Önkormányzati 

Szolgáltaó Szervezet 

251582 231659 3003 234662 

Szivárvány Óvoda és 

Bölcsőde Dombóvár 

275720 275190 3144 278334 

Földi István Könyvtár és 

Helytörténeti Gyűjtemény 

44423 41175 2560 43735 

Összesen: 564468 552842 16349 569191 

 

 

Az intézmények éves finanszírozása az összes dombóvári intézmény tekintetében 

előirányzaton belül maradt. 2018. évben az önkormányzati intézmények finanszírozása a 

fenntartó nehéz pénzügyi helyzete miatt nehezen alakult év közben.  Az elmúlt év első 

félévében jelentős kifizetetlen szállítói állomány volt jellemző az intézményekre. 

 Év végén nagyobb összegű finanszírozási összeget kaptak az intézmények, melyből  még a  

30 napon túli intézményi tartozásokat is rendezni tudtuk.  

Lehetőségeinkhez képest igyekeztünk fizetési kötelezettségeinknek mielőbb eleget tenni. 

 

Az alábbiakban a támogatások, átvett pénzeszközök adatai kerülnek bemutatásra 

intézményenként. Az intézmények jellemzően közfoglalkoztatásból kaptak vissza nem 

térítendő támogatást. Az intézményeknek európai uniós pályázata a 2018. évben nem volt. 

 

 

 

 

 

 

 



Támogatások, átvett pénzeszközök, eredményes pályáz atok 

 

Integrált  Önkormányzati Szolgáltató Szervezet 

 

091635 Elkülönített állami alapból kapott támogatás                    2.982.645.- 

  Tolna megyei Kormányhivatal közfogl.bértámogatás        

091636            Önkormányzattól kapott működési támogatás                           20.118.- 

    (választás) 

                                                                                          Mindösszesen:            3.002.763.- 

 

Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Dombóvár 

 

091635 Elkülönített állami alapból kapott támogatás                         3.053.742.- 

 Tolna Megyei Kormányhivatal közfogl.bértámogatás                  

091636 Önkormányzattól kapott működési támogatás             89.939.- 

  választás 

             Mindösszesen:        3.143.681.- 

 

Földi István  Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény 

 

091631 Központi ktgvetési szervtől kapott állami támogatás    17.618.- 

  NAV Szja 1 % átutalása 

091635 Elkülönített állami alapokból kapott támogatás            2.542.872.- 

  Tolna Megyei Kormányhivatal közfogl. bértámogatás 

        Mindösszesen:         2.560.490.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Felhalmozási kiadások intézményenként 
2018. év 

  
       

Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet   
 
 
 
  

számítógép vásárlás        574.147.- 
  

sütő-robotgép tartozékok     1.180.700.- 
egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés     2.902.671.- 
Összesen:         4.657.671.- 
       

    
       
       
       

Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Dombóvár 
  

  

egyéb kis értékű tárgyi eszköz beszerzések      1.338.736.- 
Összesen:      1.338.736.- 
 
 
  

      

Földi István Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény    

       
       
egyéb kis értékű tárgyi eszköz beszerzések      1.497.932.- 
Összesen:      1.497.932.- 
       
       
       
       

Felhalmozási kiadások összesen:   7.464.339.- Ft 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 

   



 

2018. évben legjelentősebb felújítás a Százszorszép Óvodában történt.  

Az önkormányzat sikeres pályázatának köszönhetően az óvoda teljes épületében energetikai 

felújításra került sor  (3.626 eFt).   Ehhez kapcsolódóan sikerült az óvoda konyhájának 

aljzatát újra burkolni ( 383 eFt).  

A Földi István  Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény intézményben a múzeum felújítása 

tovább folytatódott.  (990 eFt) 

 

 

2018.évben a felhalmozási kiadásokat (beleértve a kis értékű tárgyi eszköz vásárlást is) a 

fenntartó önkormányzat teljes egészében saját forrásból finanszírozta az intézmények részére, 

ezzel javítva az intézmények működési feltételeit. 

Az intézmények az elhasználódott kis értékű tárgyi eszközök pótlásán túl számítógépet, 

fénymásolót, laptopot vásároltak a régi elavult gépek helyett.  

Jelentős előre lépésnek tartom, hogy a bölcsőde konyhájára sikerült megvásárolni egy 

háromaknás sütőt, két óvoda pedig új csepegtető kocsit kapott. A HEMI konyhán le tudtuk 

cserélni a konyhai robotgép tartozékait, mely állapotát a NÉBIH már évek óta kifogásolt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek  dologi kiadásokra 

 

 Intézmény neve     Összeg (eFt) 

Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet            6.840 

Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Dombóvár               746 

Tinódi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény     916                                 

Összesen                  8.502 

 

 

 

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek  dologi kiadásokra 

 

 Intézmény neve     Összeg (eFt)  

Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet   1.388 

Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Dombóvár                    0 

Tinódi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény         0                                 

Összesen         1.388 

 

 

 

A 2018. évi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek állománya az intézmények 

költségvetési fő összegéhez képest nem jelentős összeg, a kifizetetlen számlák jellemzően 30 

napon belüli fizetési határidejűek voltak. A tárgyévi költségvetést terhelő szállítói 

kötelezettségek teljes egészében az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezetnél 

élelmiszer és közüzemi számlákból adódott. Az Integrált jelentős finanszírozási kerettel 

rendelkezett év végén, ezért az előző évekhez viszonyítva jelentéktelen kifizetetlen számlák 

összege.  (előző évhez képest 14 %) 

 

 

 

 

 



 

Költségvetési évben esedékes követelések 2018. év ( e Ft) 

 

 Intézmény neve     Hátralék 

Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet   4.594 

Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Dombóvár                             706 

Tinódi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény        149                                 

Összesen:                5.449 

 

 

A költségvetési évben esedékes követelések működési bevétel főkönyvi számlán az  Integrált 

Önkormányzati Szolgáltató Szervezet esetében van jelentősebb összeg, mely az étkezés 

térítési díjából adódó hátralék összegét is tartalmazza (3.265 eFt), mely az előző évhez képest 

jelentősen megemelkedett. Egyre nehezebb feladat az étkezési térítési díjak beszedése. Sokan 

csak a külön írásbeli felszólításra mutatnak valamiféle hajlandóságot a tartozás 

kiegyenlítésére. Személyes kérésre a nehéz helyzetben lévő család esetén két-három hónapos 

részletfizetési lehetőséget is biztosítunk a hátralékos összeg kifizetésére. 

Az előző évhez képest jóval kevesebb követelése volt az Integráltnak a szolgáltatásokból, 

közvetített szolgáltatásokból (351.707 Ft). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV.A Pénzkészlet alakulása 

 

Intézmények költségvetési bankszámláinak egyenlege 2018. december 31.-én: 

 

        Összeg: 

 

11746043-15418623-00000000    1.466.048 

11746043-15419150-00000000       596.614 

11746043-15418197-00000000       350.513 

Összesen:       2.413.175 

 

Az intézmények összes bankszámlájának felsorolását a 2.sz. melléklet tartalmazza. 

 

 

Az intézmények házipénztári készpénz állománya 2018. december 31.-én :  

 

    Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet              73.530.-   

    Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Dombóvár              56.095.-  

     Földi István Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény  65.895.- 

      Összesen:                                                                                  195.520.- 

 

     Összes pénzkészlet:                                                                 2.608.695.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V.VAGYON ALAKULÁSA 

 

Az immaterális javak és tárgyi eszközök bruttó állományának értéke és változásai 2018-

ban: 

 

Intézményenkénti tételes állomány nettó értékben: 

 

Vagyoni értékű jogok 

      Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet                9.179  

      Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Dombóvár                                   0 

      Földi István Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény            887.780 

      Összesen:                             896.959 

      

 

       Gépek, berendezések összesítő leltára 

       Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet                     2.646.584   

       Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Dombóvár                                 727.953 

       Tinódi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény                                               780.441 

       Összesen:                                                                     4.154.978 

 

       Járművek 

       Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet                       0 

        Összesen:                           0.- 

 

 

      Eszközök nettó értéke összesen:                                                  5.051.937.- 

 

     Az eszközök nettó értéke az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezetnél  növekedett   

    de ennek ellenére  az intézménynél jelentős a 0-ra leírt tárgyi eszközök állománya. 

     A vagyoni értékű jogok állományának jelentősen csökkent.   

     

     Az eszközök folyamatos pótlására minden évben szükség lenne, az intézményeknél  

      használt eszközök elavultak.  



1. számú melléklet       

        

Telephelyek 

        

1. Integrált Önk. Szolgáltató Szervezet  7200 Dombóvár, Bezerédj u. 14. 

2.  Tündérkert Bölcsőde  7200 Dombóvár, Kórház u. 35. 

3. Szivárvány Óvoda  7200 Dombóvár, Zrínyi u. 10. 

4.  Zöld Liget Óvoda  7200 Dombóvár, Bezerédj u. 33. 

5. HEMI konyha  7200 Dombóvár, Pannónia u.21. 

6.  Belvárosi konyha  7200 Dombóvár, Hunyadi tér 23. 

7. Szabadság u. konyha  7200 Dombóvár, Szabadság u. 27. 

8.  József A. Iskola konyha  7200 Dombóvár, Fő u. 42-44. 

9. Százszorszép Óvoda konyha  7200 Dombóvár, III. u. 35. 

10. Apáczai konyha  7200 Dombóvár, Arany J. tér 21. 

11.  Védőnői Szolgálat  7200 Dombóvár, Pannónia u. 5. 

12. Védőnői Szolgálat  7200 Dombóvár, Szabadság u. 2. 

13. Védőnői Szolgálat  7200 Dombóvár, III. utca 35. 

14. Védőnői Szolgálat  7200 Dombóvár, Hóvirág u. 1. 

15. Százszorszép Óvoda   7200 Dombóvár, III. utca 34. 

16. Kapocs Szoc. és Gyerm. Központ  7200 Dombóvár, Kinizsi u. 37. 

 Családsegítő   

17. Egyesített Humán Szolg. Intézmény   

 Arany-sziget  7200 Dombóvár, Arany J. tér 2. 

18. Platán Otthon  7200 Dombóvár, Szabadság u. 6. 

19. Támasz Otthon  7200 Dombóvár, III. u. 22. 

20. Nappali Melegedő  7200 Dombóvár, Arany J. tér 2/A. 

21. Szociális Otthon  7213 Szakcs, Petőfi tér 10. 

22. Őszikék  7200 Dombóvár, Arany J. tér 2/C. 

23. Városi Könyvtár  7200 Dombóvár, Hunyadi tér 25. 



2.számú melléklet 
 
 

K I M U T A T Á S 
az intézmények költségvetési  bankszámláiról 

 
 
1. Az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet számlavezető pénzintézet   

    megnevezése, címe: 

 Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt.  

 Dombóvári Fiókja  

 7200 Dombóvár, Dombó P. u. 3. 

    Pénzforgalmi bankszámla száma: 

11746043-15418623   elszámolási számla 

11746043-15418623-02130000 közfoglalkoztatottak elsz.szla. 

11746043-15418623-10010000 Elkül.szla. behajtási kts. 

     

2. Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Dombóvár 

    Pénzforgalmi bankszámla száma: 

 11746043-15419150 elszámolási számla 

 11746043-154191150-10050006 TÁMOP 3.1.7 

 11746043-15419150-10030008 TÁMOP 3.2.4. 

 11746043-15419150-10040007 közfoglalkoztatottak elsz. szla 

     

 

3. Földi István  Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény: 

    Pénzforgalmi bankszámla száma: 

11746043-15418197   elszámolási számla 

11746043-15418197-10010000 közfoglalkoztatottak elsz. szla 

11746043-15418197-02130000 TÁMOP elsz.szla. 

 

 

 

 

 

 



 

2018. évi  tényleges adagszámok 

        

Intézmény 

tényleges 
gyerek 
adag 

összesen:  

Teljes 
árat 

térítő 

50%-os 
kedv. 

100 %-os 
kedv. 

tényleges 
felnőtt  
vendég 

adag 
összesen:  

tényleges 
gyerek  
vendég 

adag 
összesen:  

tényleges adag 
összesen: 

Bölcsőde: 10362 1978  0 8384 873  0 11235 

Zöld liget Óvoda 17183 870  0 16313 879  0 18062 

Százszorszép Óvoda 16765 709  0 16056    0 16765 

Szivárvány óvoda 25851 5450  0 20401 916  0 26767 

Óvodák összesen: 59799 7029 0 52770 1795 0 61594 

József A. Ált. Iskola 
háromszori étkező 32965 17496 5815 9654  0  0 32965 

József A. Ált. Iskola 
csak ebédelő 34018 25305 7296 1417 2307  0 36325 

Belvárosi Ált. Iskola 
háromszori étkező 35514 8541 7385 19588  0  0 35514 

Belvárosi Ált. Iskola 
csak ebédelő 41769 29068 9861 2810 3392  0 45161 

Móra Spec. Ált.Isk. 
háromszori étkező 9965 35 2664 7266  0  0 9965 

Móra Spec. Ált.Isk. 
csak ebédelő 544  0 544  0 741  0 1285 

Reménység fejl. Ált. 
Iskola háromszori 
étkező 1596  0 343 1253  0  0 1596 

Reménység fejl. Ált. 
Iskola csak ebédelő 333  0 333    0  0 333 

Illyés kisgimnázium 
csak ebédelő 10758 6412 3250 1096  0  0 10758 

Ált. iskolák 
háromszori étkező 
összesen: 80040 26072 16207 37761  0  0 80040 

Ált. iskolák csak 
ebédelő összesen: 87422 60815 21284 5323 6440  0 93862 

Illyés Gy. 
Gimnázium csak 
ebéd: 2118 1177 941  0 346  0 2464 

Szakközépiskola    
(Apáczai menza): 4213 2093 1849 271 22031  0 26244 

Szakiskola                
(HEMI menza): 3322 825 1921 576 10894  0 14216 



Apáczai kollégium 
háromszori étkező 8909 4059 4397 453  0  0 8909 

Apáczai kollégium 
kétszeri étkező                
( reggeli+ebéd)  0  0  0  0  0  0 0 

HEMI kollégium 
háromszori étkező 1667 362 769 536  0  0 1667 

HEMI kollégium 
kétszeri étkező                   
(reggeli+ebéd)  0  0  0  0  0  0 0 

Kollégium 
háromszori étkező 
össesen: 10576 4421 5166 989 0 0 10576 

Kollégium kétszeri 
étkező össesen:  0  0  0 0   0  0 0 

ÖSSZESEN: 257852 104410 47368 106074 42379 0 300231 

        
 

 

 

 

                      

 


