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1. Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása
A könyvtár működését törvényi szabályozás írja elő. A munkát az 1997. évi CLVI. tv. és annak módosításáról
szóló 2012. évi CLII. tv. alapján végezzük. Fő tevékenységünk könyvtári szolgáltatás. Részt veszünk
az Országos Dokumentumellátó Rendszer által biztosított könyvtárközi kölcsönzésekben. A könyvtári
munkafolyamatok mellett rendszeresen szervezünk irodalmi rendezvényeket. Könyvbeszerzésre 1 685 821,Ft-ot használtunk fel, 941 dokumentumot szereztünk be. Az állományból törlés is történt. A törlés jogcíme,
selejt (13 db), behajthatatlan követelés (214 db), hiány (128 db), Magyar Posta Zrt-nek átadott könyvek (11
567 db). Állományunk nagysága így 75 804 db könyv, 37 050 505,- ft értékben.

2. Közhasznú tevékenységek bemutatása
2.1. Kultúrális tevékenység
Közhasznú tevékenység megnevezése:

Kultúrális tevékenység

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat,
jogszabályhely:

2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi
önkormányzatairól 13 § 1bek . (7)

Közhasznú tevékenység célcsoportja:

Budapest lakossága

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

36,000

Közhasznú tevékenység főbb eredményei
Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: közvetlenül a Budapest, VI. kerület lakossága, közelítőleg
36 ezer fő
Közhasznú tevékenység főbb eredményei: Nyilvános könyvtárunkban a 2016-os évben 5 kiállítást szerveztünk
és 74 alkalommal tartottunk irodalmi rendezvényt, gyermekek számára pedig kézműves foglalkozásokat,
könyvtár népszerűsítő programokat. A programjainkon 4026 fő vett részt az év során.
Vannak évről-évre ismétlődő programjaink, de újakkal is bővítettük a kört. Két irodalmi társulást, Love Café
- Irodalom és szerelem és az Irodalmi Szalon-Meetup-ot fogadtuk be. Ezek havi rendszerességű programok.
Látogatóik közül többen már könyvtárunk olvasói lettek.
Több alkalommal pályáztunk a 2016-os évben. Az egyik Roma kulturális tartalmak népszerűsítésére irányult,
sajnos nem lett nyertes pályázat. Viszont augusztus 2-án a Roma Holokauszt emléknap alkalmából
nagyszabású rendezvényt tartottunk, melyet önerőből finanszíroztunk. Ősszel Az olvasás éjszakája
c. programmal kedveskedtünk olvasóinknak, ahol vendégeink voltak a kortárs magyar irodalom neves
képviselői.
Rendezvényeink ingyenesen látogathatók. A rendezvények hirdetése könyvtárosi portálokon keresztül, olvasói
címlista alapján történik. Ezen felül honlapunkon és facebook oldalunkon lehet megtekinteni az események
sorát. http://exlibriskonyvtar.hu.
Tevékenységeinkkel igyekszünk társadalmi környezetünk elvárásainak megfelelni.

3. Cél szerinti juttatások kimutatása
Megnevezés (1000HUF)

ExLibris Alapítvány

Előző időszak

Tárgyidőszak

könyvtári szolgáltatás

0

0

Összesen:

0

0
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4. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
Nincs adat megadva.

5. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok
Alapadatok (1000HUF)

Előző időszak

Tárgyidőszak

14 036

15 555

126

145

D. Közszolgáltatási bevétel

0

0

E. Normatív támogatás

0

0

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott
támogatás

0

0

G. Korrigált árbevétel [B-(C+D+E+F)]

13 910

15 410

H. Összes ráfordítás (kiadás)

12 601

16 233

8 786

11 365

12 601

16 233

1 435

- 678

0

0

B. Éves összes bevétel
ebből:
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti
felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. trv. alapján átutalt összeg

ebből:
I. Személyi jellegű kiadás
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai
K. Adózott eredmény
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző
személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII.
trv.-nek megfelelően) (fő)

6. Erőforrás ellátottság és Társadalmi támogatottság mutatói
Mutató
teljesítése
Igen Nem
Erőforrás-ellátottság mutatói
Ectv. 32.par.(4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000,-Ft]

Értéke

X

14 796

X

757

X

0.70

(két évi bevétel átlaga)
Ectv. 32.par.(4) b) [K1+K2 >= 0]
(két év egybeszámított adózott eredménye)
Ectv. 32.par.(4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) >= 0,25]
(személyi jellegű ráfordítások aránya)
Társadalmi támogatottság mutatói
Ectv. 32.par.(5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >= 0,02]

X

0.01

(szja 1% a korrigált árbevételhez)
Ectv. 32.par.(5) b) [(J1+J2)/(H1+H2) >= 0,5]

X

1.00

(közhasznú ráfordítások aránya)
Ectv. 32.par.(5) c) [(L1+L2)/2 >= 10 fő]

X

0

(közérdekű önkéntesek száma)
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7.1. Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
Fő tevékenységünk nyilvános könyvtár működtetése, a Magyar Írószövetség Könyvtárának kezelése, a Magyar
Telekom Nyrt 4 telephelyén szépirodalmi munkahelyi könyvtárak működtetése, a Zsigmond Király Egyetem
könyvekkel való ellátása.
2016-ban 941 kötet könyvet vásároltunk 1 685 821 ,- Ft értékben, EZT EGYEZTESSÜK!!!!!
Képzéseken vettünk részt. Két kolléganő a Soter Tráningakadémián tartott előadáson vett részt. A könyvtár
vezetője elvégezte az OSZK-KIT által szervezett Felkészítés az iskolai közösségi szolgálatra elnevezésű
tanfolyamot, mivel az intézményünk fogadó szervezet. Már 6 középiskolával állunk partneri kapcsolatban.
Együttműködési megállapodásunk van a Jászkerület Nonprofit Kft. - Városi Könyvtár Jászberény,
intézménnyel. Irodalmi rendezvények szervezésben támogatjuk őket.

7.2. Támogatási programok bemutatása
7.2.1. Területi Művelődési Intézmények Egyesületének Támogatása
Támogatási program elnevezése:

Területi Művelődési Intézmények Egyesületének
Támogatása

Támogató megnevezése:

Területi Művelődési Intézmények Egyesülete

Támogatás forrása: (X-el jelölve)

központi költségvetés

X

önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2016.01.01.-2016.12.31.

Támogatás összege (1000HUF)

Támogatás típusa: (X-el jelölve)

5,419
-ebből a tárgyévre jutó összeg:

5,419

-tárgyévben felhasznált összeg:

5,419

-tárgyévben folyósított összeg:

5,419

visszatérítendő
vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

X

Személyi:
Dologi:

5,419

Felhalmozási:
Összesen:

5,419

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
Támogatásunkat közhasznú tevékenységre használtuk fel.

7.2.2. SZJA 1 %
Támogatási program elnevezése:

SZJA 1 %

Támogató megnevezése:

Magyar Államkincstár

Támogatás forrása: (X-el jelölve)

központi költségvetés

X

önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:
ExLibris Alapítvány

2016.01.01.-2016.12.31.
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Támogatás összege (1000HUF)

Támogatás típusa: (X-el jelölve)

145
-ebből a tárgyévre jutó összeg:

145

-tárgyévben felhasznált összeg:

145

-tárgyévben folyósított összeg:

145

visszatérítendő
vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

X

Személyi:
Dologi:

145

Felhalmozási:
Összesen:

145

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
Támogatásunkat közhasznú tevékenységre használtuk fel, könyvbeszerzést eszközöltünk belőle

7.2.3. Közfoglalkoztatás támogatása
Támogatási program elnevezése:

Közfoglalkoztatás támogatása

Támogató megnevezése:

Főváros Kormányhivatala

Támogatás forrása: (X-el jelölve)

központi költségvetés

X

önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2016.03.01.2017.02.28.

Támogatás összege (1000HUF)

Támogatás típusa: (X-el jelölve)

2,141
-ebből a tárgyévre jutó összeg:

2,141

-tárgyévben felhasznált összeg:

2,141

-tárgyévben folyósított összeg:

2,141

visszatérítendő
vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi:

X
2,141

Dologi:
Felhalmozási:
Összesen:

2,141

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
Támogatásunkat közhasznú tevékenységre használtuk fel, személyi jellegű kifizetést eszközöltünk belőle
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