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1.

Stratégiai célkitűzések-vázlat

a. intézményi stratégiai célok
Az energetikai felújítás befejezése után, azi$ranyitás alkalmával, valamint apandémia
korlátozőlenyhítő hatásait figyelembe véve, a legfontosabb feladatunk a könyvtári
szolgáltatások újraindítása, népszerűsítése.Ennek érdekébenpartnerkapcsolatokra
megszólító, igényes könyvtári programok szervezésével valamennyi olvasói csoport megszőlításáttewezzuk. Kreatív események lebonyolítása, azelmaradt olvasói csoportok visszahívása' innovatív, olvasásnépszerűsítő szolgáltatások beépítésea cél.
épitő, széles olvasóközönséget

Kiemelt feladatunknak tekintjük a,,Salgótarján 100 éve város'' _ emlékév rendezvényeihez való csatlakozást, a Petőfi emlékévrehangolódást.

A kistelepülések ellátását célző szakmai tevékenységünkbe meg kívánjuk tartani

ed-

digi eredményes törekvéseinket, és azokhoz a településekről érkező igények alapján
új elemeket, szolgáltatásokat építünk be (pl. digitalizálás).
Felelősök: a könyvtór vezetése
Határidő: folyamatos

b. páiyázati tevékenységa stratégiai célok teljesüléséért
A2022-benis futó pá|yázatainkgondozását folyamatosanvégezzúk. (HACS pályazatokzáró beszámolóinak elkészítése,NKA pályázatok, oDR pályázatbonyolítása, kulturális bérfej lesáés támogatással kapcsolatos teendők' stb.)
Azon szolgáltatások megvalósítására, amelyekre költségvetésünkben nincs fonás (digitalizálrásimunkánk folytatása, szolgáltatásfejlesáés, közösségi programok lebonyolítása, infrastruktúra-bútor_eszköz fejlesztés, stb) folyamatosan keressiik a páIyázati
lehetőségeket.

Felelősök: a könyvtór vezetése
Hatóridő: folyamatos

2.

Szervezet

a. kompetenciafejlesztés (a kulturális szakemberek továbbképzésérőlsztÓló
3212017. (XII. 12.) EMMI rendelet alapján)

EMMI rendelet
_
_
éves fejlesztési
és az 5 éves továbbképzési terv alapján
a stratégiával összhangban

A kulturális szakemberek továbbképzésérő| szőlő

3212017. (XII. 12.)

terv kerül kidolgozásra.

A tanfolyamok, konferenciák, szakmai műhelynapok többségben még az online térben
illetve blended formában kerülnek megrendezésre.
Előnyben részesítjük a Könyvtárilntézet ingyenes tanfolyamait. Kiemelt témak 2022ben: webarchiválás, digitalizálás, robotika, közösségfejlesztés, marketing-reklám, minőségüggyel kapcsolatos képzések.
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Belső tanfolyamok, képzésekszervezésétis tervezzik (Corvina Könyvtári Integrált
Rendszer kül ö nb ö ző mo dulj ainak a haszná|ata, KönyvtárMozi, könyvt árkózi kcj lc s önzés, stb).

Felelősök: igazgatóhelyettes, Meglei Szolgáltató és Módszertani osztály vezetője
Határidő: december

3.

Infrastruktúra
a. fizÍkai terek állapotának változása
2}22-benterveink között szerepel a KSZR raktár bővítése: a terület felújítása és használatba vétele, melynek köszönhetően tovább fejleszthetjük a települések felé történő
könyvtári szolgáltatás ainkat.
Felelősok: igazgató, Meglei Szolgóltató és Módszertani osztály vezetője
Határidő.' június

b. infokommunikációs (IKT) eszközpark fejlesztése
2022-ben arra fektetünk hangsúlyt' hogy a kollégák elavult munkaiíllomásait korszenisítsük. Lépéseketteszünk azért,hogy könyvtárunk katalógusa mobil applikáción keresztül is elérhető legyen egyéb információkkal, szolgáltatásokkal karöltve.

Terveink között szerepel digitalrizálő eszk<izparkunk bővítése' fejlesztése pályénati
források iftján.
Fel e l ő s ö k : a könyvt ár
Határidő: szeptember

v e z e t és

e, r ends zer gazda

c. egyéb infrastruktúra
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata jővoltából az energetikai felújítás
folytatásaként várható az épijlet tetőkupoláinak a felújítása.
Folytatjuk az előző év törekvéseit, melynek értelmébenpályánati fonás illetve egyéb
támogatás útján újítjukbelső tereinket, új bútorok, eszközök beszerzését szorgalmazzuk az olvasók kényelme érdekében.

További egyeáetéseket folytatunk Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatával, a Salgótarjáni Költségvetési Intézmények GazdaságiSzolgálatával a mellékhelyiségek felúj ítása kapcsán.

Felelősök: a könyvtár vezetése
Határidő: december

4.

Gyűjteményi információk

a. gyűjteményelhelyezés és gyűjteményfejlesztés
Kialakítjuk a 202I-ben létrehozott, átrendezett gyűjteményrészek szerzeményezési
politikáját. A könyvpiackiná|ata Íiiggvényében,az olvasók igénye alapján biztosítanunk kell folyamatos bővítésüket, különös tekintettel az orvosi szakkönyvekre, nemzetiségi dokumentumokta, valamint azif1űsági célcsoportnak szóló kiadványokra.
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Tudatos állományalakítás, apasztás során mintegy 15.000 tétel törlését tewezzúk:
8000 db könyv, 7000 db ana|őghangkazetta (hangoskönyvek).
Ebben az évben olvasó igény alapján, a felnőtt kölcsönzőben új tematikus kiemelésként létrehozzuk a Novellák gyűjteményrészt. A Mikkamakka Gyermekkönyvtárban
új kiemelésekkel hívjuk fel a gyermekek figyelmét az olvasásra: képregények, legós
könyvek, stb.
Megváltozott használói szokások haÍásáramás módon kívánjuk szolgáltatni a CD-ket,
DVD-ket.
Felelő s ök: i gazgatóhelye
Határidő: folyamatos

tte

s, táj ékoztatók, feldolgozó részle g

b. gyűjteményfeltárás
Yá|tozatlanul fontos a dokumentumok státuszának, igényhelyéneknaprakész tükrözése, az adatb ázis -r ev íziő fo l ytatás a.

A Corvina

rendszerünkben is kialakítjuk a 202l-ben létrehozott, átrendezett gyűjteményrészekkölcsönzési politikáját: orvosi könyvek, idegennyelvi könyvek' young
adult irodalom.

Fokozott figyelmet szentelünk a helyismereti cikkadatbázis építésére,javaslatot teszünk a hatékonyabb, korszenibb rendszer kiépítésére.
Felelő s ök: igazgatóhelyette
Hatóridő: folyamatos

s,

feldolgozó

r észle

g, táj ékoztatók

c. állományvédelem
Állományvédelmi célból végezzuka helyismereti dokumentumok digitalizálását, va_
lamint tovább folytatjuk a különböző gyűjtemények, állományegységek állományellenőrzését.

F e l e l ő s ök : i gaz gat óhe
Határidő: folyamatos

ly

e tte

s,

fel dol goz ó

r és zl

e

g, táj ékoztat ók

d. digitalizálás
Fo

l

ytatj uk a hel yi smereti gyúj temény dokumentumai nak di

gitalízálását.

,,Salgótarján l00 éve város'' _ emlékévhez kapcsolódva:
- Fotótár adatbázis gyarapításaSalgótarjánban található köztéri alkotások fotóival
és Salgótarj ánról készült képeslapokkal.

- ,,Fényképmustra - Ki mit tud róla?'' _ a városlakók
- Űi aaataázis létrehozása a gyászjelentéseknek.
Meglévő adatbázisok folyamatos építése:
Palócftild folyóirat adatbázis
Fotótár adatbázis
Évfordu|oadatbézis
Nevezetes Nógrádiak adatbánis
Praznovszky adatbázis

-
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szélesköni bevonásával.

-

Tartalomj egyzék adatbénis
Salgótarj aniÉtéktáradatbázis

Keressük apályázati forrásokat a digitalizáló eszközparkunk fejlesztése céIjából és a
Nógrád Megyei Hírlap digitalizálásának folytatásara. Résá kívanunk venni a Közgyűj temény i Di gitalizálás i Straté gi a következő proj ektj ében.
Felelősök: igazgatóhelyettes, digitalizóló részleg
Hatóridő: folyamatos

5.

SzolgáItatások(változások'trendek,célok)
a. célcsoportok számára (gyermekek' hátrányos helyzetűek, nemzetiségek, zenét
kedvelők stb.) tervezett szolgáltatások
Könyvtárunk az év második felében, az ener getikai felúj ítás befej ezése után, az épilet
teljes újra nyitásával és teljesköni szolgáltatásaival várja olvasóit.
Hangsúlyokat fektetünk megújult szolgáItatási tereink, az iú gwjteményrészek és az
ezekre épülő megúj ult szolgáltatások népszenísítésére: Koj nok Nándor Helyismereti
Részleg és olvasóterem, orvosi szakgyűjtemény, Idegennyelvi gnijtemény, PontNekedPont ifiúsági közösségi tér, Verssarok.
Ebben az évben a legfontosabb feladatunk a járvány és az épület energetikai felújítása
(korlátozott szolgáltatások) miatt távolmaradt óvodai, iskolai csoportok megszólítása.
Ű j szolgáItatásokat kínálunk a középiskolásoknak : PontNekedPont ifi úsági közössé gi
tér, Digitális Nógrád - használóképzés okos eszközökkel,

digitális világunk előnyei és

hátr ány ai - Tudástranszfer.

Biztosítjuk aházikölcsönzést ahátrányos helyzetűek körében (idősek otthona, Értelmi Fogyatékosok Napközi otthona).
Felelősök: igazgatóhelyettes, szolgáltatásban dolgozók
Határidő: folyamatos

b. helyben elérhető szolgáltatások
Kiemelt feladatunk az elektronikus tartalm ak, adatbánisok népszenisítése.
Digitális Jólét Program Pontként szolgáltatjuk azinfomlációkat: elektronikus ügyintézés, ál láskeresés, lako ssági pály ázatok esetén se gítséget nyúj tunk.

Bevezetjük aLaptapir digitális magazinszolgáltatő innovatív és egyedi megoldását a
magazinok online olvasására.
Fe l e l ő s ö k : i gazgatóhely

e

tte

s, t ój

é ko

zt atók

Határidő: folyamatos

c. távolróI elérhető szolgáltatások
További fejlesztéseket szorgalmazzuk, amelyek ahasználőkkényelmét szolgálják: online beiratkozás, online kölcsönzés hosszabbítás, dokumentum előj egyzés.
Szorgalmazztlk a mobil applikáció bevezetését, amellyel célunk' hogy könyvtárunk
5

katalógusa mobil applikáción keresztül is elérhető legyen egyéb információkkal, szolgáltatásokkal együtt.

Bevezetjük az elektronikus olvasój egy használatát.
Folyamatosan bővítjük Digitális Könyvtárunk szolgáltatásait.

Az országos Dokumentumellátó

Rendszer tagjaként, nagy hangsúly fektetünk Nógrád megye településeivel való kapcsolattartásra.

Felelősök: igazgatóhelyettes, szolgáltatásban dolgozók
Határidő: folyamatos

d. köziisségi szolgáltatások: rendezvények, klubok, képzések'kiállítások
Kapcsolódunk a
l00 éve város'' emlékévhez:
',Salgótarján
- 10x10 Salgótarjan: 100, városi séta 10 neves helyszínen.
- Várossá nyilváníttatott! - 100 év 100 percben a Balassiban! címmel vetélkedőt
hirdetünk.
- 100 éves Salgótarján: kedvenc fotóm, kedvenc helyem. Virtuális fotókiállítás
keretében virtuális séta.
Petőfi Sándor-emlékév a költő születésének200. évfordulója alkalmából:
- Petőfi kiállítás _ Paverpol.
- Heti verselő Petőfivel.
- ,,Szép Tündérországnak boldog fejedelme'' - vetélkedő általános iskolások számára.
- ,,Messze ,hol az ég a ftldet éti, ..." rajzverseny
- VersElem _ saját vagy kedvenc versek
,,Robotika: Történetek robotokkal _ építsd,játszd el!'' A szakkör cé|ja a digitális írástudás, algoritmikus gondolkodás és szövegértés fejlesztése.
Tarsasparty

- Kicsiknek

és nagyoknak, tiniknek és családoknak.

Új közösségi játék.

,,Bebivaútzs _ Mesevilág _ Kalandvilág'' _ Családi szombat.

Folytatjuk kiscsoportos programjaink szervezését: Világjáró klub, Szenior Örömtánc,
Egészségünkért,egészségünkre !

A Palócftjld irodalmi, művészeti, közéleti folyóirat lapszámbemutatóit tervezzük előadásokkal, író-olvasó találkozókkal.

F e l e l ő s ök : könyvtár v ez e t és e, pr o gr ams Zerv e ző
Határidő : aktualitásának megfelelően

Kiállítások:
Bóna Kovács Károly Galériában tervezett kiállítások:
- BalassiAsáaltársaságkiállítása
- Simon Ilona, grafikus, tipográfus, könyvtervezó muvész
- Dávid Barbara Nógrád községből népviseletes babák
- ,,Osztály a könyvtárban" _ iskolás csoportok bemutatkozása.
6

100 éve város'' emlékévkeretén belül:
',Salgótarján
- Vándorkiállítás könyvgyűjteményünkből a város több intézményében.
- Kiállítás a helyismereti gyújteménydokumentumaiból.

A Móra Kiadó Janikovszky ÉvaEmlékkiállításaés Szabó Magda Abigél című interaktív vándorkiállítása.
Felelősök: könyvtár vezeté s e, pro gramszervezÓ
Hat ár idő : aktual it ás ának me gfe l e l ő en

e. online felületek (honlap' közösségi média)

A honlapunkat folyamatosan felülvizsgáljuk, aktualizáljuk. Emellett a közösségi média (BBMK Facebook oldalai, Instagram) felületein is nyújtunk információkat látogatóinknak.

Állandó online megjelenések:
- Kincseink
- Könyvböngészde
- Könyvkínáló
- Hónapok meséi
- Heti irodalmi naptár
- Fényképmustra - ki mit tud róla?
- Havi évfordulónaptár,,Salgőtar1án 100 éve város'' programévhez kapcsolódva.
- Könyvjelző _ könyvajánlő a Salgótarjáni Városi Televízióval együttműködve.
F el el ő s ök : i gaz gat óhe
Határidő: folyamatos

f.

ly e tt e s, di git al izál ó r é s zle

g

területi ellátás (bővebben kifejtve a 11. pontban)

A területi ellátásban továbbra is három ffi feladatra koncentrálunk:

nyilvanos könyvtarak munkájának segítésére,a kistelepülési szolgáltatások biztosításara, és a városi
ftők'hálózat múködtetésére. A nyilvános könyvtárak köre lassan fogy' 2022-ben már
csak 3 községben és 6 városban működik nyilvános könyvtár. A KSZR által ellátott
települések száma egy új csatlakozóval bővült, így már I22 szolgáltatóhely ellátását
biztosítjuk. További bővítést nem tervezünk év közben, az esetlegesen csatlakoznikívánókat a következő évtől fogadjuk.
a

Felelősök: Meglei Szolgáltató és Módszertani osztály vezetője
Határidő: folyamatos

6.

Minőségirányítás
Célunk 2022-bena Minőségirányitási Tanács valamint a Munkacsoportok folyamatos
működtetése, az éves munkaterv kidolgozása.Tervezzik a minőségügyi dokumentáció
felülvizsgálatát,aktualizálását,aváltozásokkövetését.

a. használói elégedettségmérés'
igényfelméréstervezete
Infrastruktúra elégedettségmérés.
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A KSZR területén többfele igényfelméréstvégzünk, melyek elősegítik

a

tervezést (tar-

tós letét, folyóirat, eszközigény, szakmai segítségnffitás, szakmai nap tematika, rendezvényszervezés.)
Felelős ök: Minő s égirányítás i Tanócs, Primer Kutatás i Munkncsoport
Határidő: november

b. települési könyvtárak minősítésénekkoordinációja' előkészítése(a muzeális in_
tézményekrő|, a nyÍlvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szőlő 1997.
évi CXL törvény óó s. j) pontja alapján)

A nyilvános települési könyvtárak

minőségügyben való előrehaladását figyelemmel
kísérjük,igény szerint konzultációs lehetőséget biáosítunk a felkészüléshez. A minőségirányítás területén a Madách Imre Városi Könyl.tárban folyik tervszerti és tudatos

felkészülésa minősítésre.
Felelősök: Minőségirányítósi Tanócs
Határidő: .folyamatos

7.

Kiadványok
2022-ben is folytatni kívánjuk kiadói tevékenységünket. A Palócftld folyóirat évi 4 |apszámának megj elentetése érdekébenpály ázatot nyújtunk be a Nemzeti Kulturális Alap-

hoz.
Két alkalommaltervezzik megjelentetni szakmai kiadványainkat a KönyvtárTeret és a
KönyvtárKépet.
F e l el ő s Ók : könyvt ór v e z e t és e, P al ó cföl
Határidő: folyamatos

8.

d fő s z er ke s z t őj e

Partnersógi együttműködések

a. kiemelt téma: könyvtári' közgyűjteményi, közművelődési' kiizoktatási eryütt_
működés és az önkéntesség

A partnerségi együttműködés az egyik legfontosabb stratégiai célkitűzésünk, hiszen
ezekre épülnek szolgáltatásaink, így tudunk sikeresek lenni pályázatokban, ennek
mentén szervezzik a diákok közösségi szolgálatát is.

Yáltozat|anul fontos az egyittmúködés és a partnerség használóinkkal, megyénk és
váro sunk intézmény eivel és civil szervezeteivel.
Együttműködünk aközoktatási intézményekkel az iskolán kívüli nevelés, a tanórián
kívÍilitanulás segítése céljából.
Közösségi programok kapcsán törekszünk a civil szervezeteket megszólítani.

A

digitális tartalmak feltárása kapcsán együttműködünk
Könyvtánal, a Petőfi Irodalmi Múzeummal.

az országos

Széchenyi

Kiemelt figyelmet fordítunk a,,Salgótarján l00 éve város'' partnerségi együttműködésére.
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Felelősök: könyvtór vezetése
Hat ár i dő : aktual it ás ának me gfel

9.

el ő en

PR/marketing/kommunikáció

a. a könyvtár megielenése médiumokban
b. lépésekazintézményről alkotott kép pozitív formálásához (pl. arculat, kommunikáció)

Az

intézményteljes körű nyitása után kiemelt feladatunknak tekintjtik a könyvtári
hatékony kommunik ációját.
szolgáltatások népszenísítését,

Leghatékonyabb kommunikációs csatornáinkon keresztül (weboldalunk, Facebook
közösségi oldalaink, valamint Instagram profilunk) szólítjuk meg olvasóinkat. De támaszkodunk a hagyományos sajtó- és média kapcsolatainkra.

A könyvtár arculatának megújítása érdekébenlépcsőfeliratokat, eligazító táblákat

he-

lyezünk el.
Felelősök: igazgató
Határidő : aktualitásának megfelelően

10. A megyei hatókörű városi könyvtár a megye területén működő települési könyvtárakat érintő állami feladatairól szóló célkitűzések

a. a megyei kötelespéldányokkal' a digitalizálással, a ryűjteményétfeltáró elektronikus katalógus építésével
kapcsolatos feladatok
b. a megye területén működő könyvtárak egyiittműktidésének szervezésévelkapcsolatos feladatok

c.

a települési

könyvtárak tevékenységétsegítő szo|gáitatások fejlesztése

d. az iskolán kívüIi kiinyvtárí továbbképzést és szal<képzésvégzése

e. a települési könyvtárak fejlesztésénekkoordinációja

f.

elyismereti dokum entumok elektronÍku s hoz'záÍérhetővé tételévelkap csolatos
célkitűzések
a

h

Könyvtárunk2022-ben is elvégzi a megyei feladatellátás területén államilag meghatározott feladatokat. Szervezi a statisÍikai adatszo|gáltatást, figyelemmel kíséria nyilvános könyvtárak működését, terveit, összegyűjti és elemzi, valamint elektronikus felületre feltölti a beszámolókat és a munkaterveket. Az 5 városi és 3 községi nyilvános
könyvtár munkatársaival rendszeres kapcsolatban állunk, szakmai területen is együtt.
2022-ben 2 városi információs napot, 2 KSZR szakmai napot tervezünk. Szeretnénk
konzultációs napot tartani a helyismereti munkáról és a digitalizálásról. Tanulmányutat is szervezünk Tatabányára, az'űj megyei könyvtárba. Igény szerint szeretnénk
Corvina használő és kölcsönző ismeretek képzéstszervezni a könyvtárosok számára.

A KönyvtárKép című kiadványból 2022-ben 2 szám

megj elentetését tew

ezzik.

Megyénkben a KSZR jelenléte domináns, a kistelepülések 97Yo-a, I22 község veszi
9

igénybe aszolgá|tatást. Azellátómunkáttervszeruen, és azév elejiigényfelmérésered_
ményeinek fi gyelembevételévelszerv ezzik.

A rendszeres dokumentumellátást negyedéves kiszállítással, illetve személyes válogatás útján biztosítjuk. Retrospektív feltárás terén újabb könyvtárak állományának feldolgozásáttervezzik, ennek előkészítésére(selejtezés és vonalkódozás) nagy hu''g-

súlyt fektetünk. Kiemelt figyelmet fordítunk az t$ és a közelmúltban csatlakozől<ra.
Az elmúlt időszakban a pandémia miatt kevesebb helyszíni munkát végeáünk, így
nagy az igény az állományrendezésre, a személycserék miatt pedig az á|lományellenőrzésre. 2022-ben több könyvtár újul meg, illetve kerül átadásra. Ennek kapcsán prioritást élveznek a költözéssel és berendezéssel kapcsolatos feladatok. Egyeztetéseket
tervezünk a fenntartókkal a szolgáltatóhelyek további fejlesztése, megújítása érdekében.

A

szolgáltatóhelyek többségében lecserélődött a személyi állomány, a segítésükre,
helyszíni betanításra nagy figyelmet kell fordítani. Megnőtt a konzultációk, megbeszólósck jclcntősógc, czért kihclyczctt jcllcggcl kiscsoportos konzultációkat szcrvczünk igény szerint egy-egy kistelepülésen.

Két alkalommal szewezink kihelyezett KSZR szakmai napot
ban, jó példák' új ötletek bemutatásával, csapatépítő jelleggel.

a megújult

könyvtárak-

Corvina tanfolyamot indítunk a nyári időszakban az elektronikus kölcsönzés minél
szélesebb elterjesáése érdekében. A múlt évi, nagy érdeklődésre való tekintettel, újra
szervezünk KönyvtárMozi konzultációs napot, valamint meghirdetjük a digitalizálással kapcsolatos konzultációs napunkat is.
Megújítjuka kistelepülések számárabiztositott rendezvénypalettát, új előadókkal és
témákkal bővítjük a rendezvénykínálatot.

Az év egyik kiemelt

ezért
,'Itthon otthon vagy" munkacímmel közösségi játékot szervezünk a kistelepüléseken
élők számára.
feladata, hogy visszahozzuk az olvasókat a könyvtárakba,

Kapcsolódvaatémáhozajátékés a gyűjtőmunka során összegffitött fotók, dokumentumok kilzzétételérea múlt évben létrehozott adatbázisunkat szeretnénk felhasználni.
Rendszerezetten és visszakereshető módo n közzétenrli a kistelepülésekre vonatkozó
helyismeretianyagokatdigitalizáltformában.

Ezzel összefiigg másik fontos feladatunk 2022-ben, hogy tudatosabbá tegyük a helyi
értékek,dokumentumok összegyűjtését, bemutassuk a helyismereti munka legfontosabb ismereteit.
Szeretnénk folytatni a KSZR arculati megújítását.

A honlapunk megújítása és új elemekkel való
FelelősÓk:

Meglei Szolgóltató

felt<iltése is a2022-es év feladata|esz.

és Módszertani osztóly vezetője, munkatársai

Határidő: folyamatos
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11. A koronavírus_járvány okozta változások

a. a pandémia hatására kialakított új szolgáltatások változása, fenntarthatósága
A koronavírus járvány okoúaváltozások több tényezőtől fiiggnek. Az előzőekben ki_
alakított Könyvet haza|, szolgáltatást a továbbiakban is fenntarthatónak gondoljuk.
Ugyanakkor veszélyt is jelent, mertazolvasók egy része továbbra is kényelmesebbnek
és biáonságosabbnak ítélimeg a kölcsönzésnek ezt aformé$át.

Az online szolgáltatásaink nagy

részéttovábbra is szeretnénk megtartani, mert olva-

sóink szeretik és kedvelik. De a célunk, hogy használóink továbbra is személyes jelenléttel haszn álj ák szolgáltatásainkat.

Salgótarjrín ,2022. február 2I.
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Penzíigyi adatok

Szakmai kiiltségvetés

Az intézmény finanszírozási bevételei

Támogatás, kiegészítésés áwett pénzeszkiiz
- ebb l fenntart i tám ogatás
_ ebb l felhasznált maradvány
- ebb l k zponti k ltségvetési támogatás
_ ebb l kistelep lési kiegészít(KszR) támogatás
_ ebb l pályázati támosatás
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Egyéb bevétel
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