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VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ
A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. bérleti-üzemeltetési jogviszony alapján üzemeltet és
ezúton teljesíti beszámolási kötelezettségét a 2020. évi viziközmű üzemeltetési tevékenységé
ről.
Társaságunk három igazgatóság és öt fömérnökség alá tagozódva látja cl feladatait.
Jászboldogháza a Nyugati Régión belül a Jászberényi Uzemmémökségéhez tartozik.
A felhasználók részére az ügyfélszolgálati Iroda Jászberény, Május I tér 2. szám alatt érhető el.
Szakmai tevékenység
A településen a vízmű üzemeltetés szempontjából megfelelően működik, a jövőre nézve szá
molni kell a településen népességszám és in&astnikturális növekedéssel, ezek figyelembe vé
telével párhuzamosan kell növelni a meglévő vízbázist és a vízmű kapacitását. Külön figyelmet
kell fordítani a település környezetvédelmére a vizbázis védelme érdekében.
A használati díj terhére felújítási munka nem valósult meg.
Pénzügyi adatok víziközmü használati díj alakulása
—

adatok Forintban
Megnevezés

Összeg

500 000

Használati díj ivóvíz ágazat
-
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I. BEVEZETŐ
1. A Társaság szervezeti felépítésében, működésében történt változások
Társaságunk. a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. az Észak-alföldi Régió és az ország egyik
legjelentősebb viziközmű szolgáltatója, mely jelenleg három nagy állami tulajdonú regionális
és több települési rendszert üzemeltet. Hat megyében (Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szat
már-Bereg, Hajdú-Bihar, Heves, Csongrád, Pest). 254 településen, több mint 700 ezer lakost
látunk el a közegészségügyi előírásoknak megfelelő minőségű és mennyiségű ivóvízzel. Tevé
kenységünk fontos része a keletkező szennyvizek elvezetése és tisztítása, környezetünk vé
delme’ A régió mezőgazdasági és ipari vízigényeinek kielégítéséhez csatornák üzemeltetésével,
öntözővíz biztosításával járulunk hozzá.
A lakossági viz- és szennyvíz-szolgáltatási díjak 2013-ban történt befagyasztása, a rezsicsök
kentés, valamint a csökkenő vízfogyasztás ellensúlyozása érdekében egyre nagyobb hangsúlyt
fektetünk az üzemeltetés hatékonyságára. Fontosnak tartjuk ugyanakkor munkatársaink meg
felelői szakmai fejlődésének és képzésének támogatását, valamint az elavult működtető eszkö
zeink folyamatos cseréjét, a modem digitális eszközök beszerzését is. Ehhez kapcsolódva
nyerte el cégünk a „Tudásbarát szervezet 2020” díjat.
Az általunk végzett szolgáltatások magas színvonalú ellátása, a hatékony üzemeltetés érdeké
ben három igazgatóságot (Műszaki-. Gazdasági-, Stratégiai Igazgatóság). illetve a Műszaki
Igazgatóságon belül öt fömémökséget (Operatív-, Állami Létesítmények-, Keleti Régió-, Kö
zépső Régió-. Nyugati Régió Főmérnökség) alakítottunk ki az elmúlt években.
A Nyugati Régió Főmémökség három megyében (Jász-Nagykun-Szolnok, Csongrád-Csanád,
valamint Pest megyében), 74 településen szolgáltat ivóvizet, valamint biztosítja a szennyvízel
vezetést és szennyvíztisztítást. Ezen feladatokat három üzemmérnökség koordinálja, j ászberé
nyi, nagykátai, törökszentmiklósi központokka!.
Társaságunk az önkormányzatokkal korrekt, hatékony együttműködésre törekszik, számos te
lepülésen ennek köszönhetően valósulhatott meg többféle fejlesztés a víziközmű hálózaton.
A lakosság szolgáltatásunkat érintő korrekt tájékoztatására 2020-ban odafigyeltünk: az előre
tervezett karbantartási és egyéb munkáinkat igyekeztük időben kommunikálni a Fogyasztók
felé, erre ajövőben még inkább törekedni fogunk. Á nem konkrét eseményhez kötött aktuális,
hasznos információkat a sajtón keresztül, honlapunkon vagy közvetlenül a Felhasználókhoz
szólva, számlalevélhez csatolva, sőt a még jobb láthatóság kedvéért a borítékon feltüntetve
juttattuk el a lakosokhoz. Több esetben közvetlenül az önkormányzatot kértük meg arra, segít
senek a lakosok tájékoztatásában honlapjukon, közösségi felületeiken vagy hirdetőtáblákon fel
tüntetve a közérdekű információinkat.
Társaságunk kiemelten fontosnak tartja környezetünk védelmét. Egy 2020-ban elnyert szemlé
letformáló pályázat segítségével az előttünk álló másfél évben a TRV Zrt. többféle környezet
védelmi programmal, többféle fórumon szólítja meg Felhasználóit. Elsősorban a vízvédelemre
és a helyes csatornahasználatra biztatjuk az iskolásokat és a felnőtteket egyaránt.
-

-

-

-

Reméljük, vízvédelmi és a téli vízmérő elfagyás elleni felhívásunk minél több lakoshoz eljutott
2020-ban is.
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A 2020. márciusa óta fennálló pandémiás helyzet Társaságunk működésére is jelentős terheket
ró gazdasági-, és munkaszervezési szempontból egyaránt. Kiemelt figyelmet fordítunk mind
munkavállalóink, mind Felhasználóink egészségének védelmére a Járványügyi előírások betar
tásával. Tekintettel arra, hogy kiemelt szolgáltatási feladatokat látunk el aminek szerepejár
ványügyi helyzetben még inkább felértékelődik rendelkezünk a szükséges cselekvési tervek
kel, amelyek alkalmazásával a folyamatos vízszolgáltatás, Illetve szeimyvizelvezetés és szeirny
víztisztítás biztosítható az üzemeltetési területeinken.
—

—

A ..Családbarát munkahely 2020” birtokosa, a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. idén ün
nepli fennállásának 50 éves évfordulóját. A fél évszázad alatt felhalmozott üzemeltetési és szak
mai tapasztalatnak, továbbá az utóbbi években végrehajtott fejlesztéseknek, informatikai bem
házásoknak, társadalmi szerepvál lalásainknak köszönhetően cégünk méltán válhatott Magyar
ország egyik kiemelkedő víziközmű szolgáltatójává.
2. A szolgáltatás jogalapja
A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. és a Jászboldogháza Község Önkormányzata között,
2012. június 26. napján 15 év határozott időtartamra létrejött bérleti-üzemeltetési szerződés
VL7. pontjábai~ foglalt kötelezettségének eleget téve készítette el Társaságunk Jelen Beszámo
lót a 2020. évi víziközmű üzemeltetési tevékenységéről.
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11. ÉVES BESZÁMOLÓ
1. Műszaki terület beszámolója
1.1 Vizszolgáltatás

Ellátandó népesség: 1 713 fő (2020.01.01. KSH adat)
Vízkezelési technológia rövid bemutatása;

JÁSZBOLDOGHÁZA VÍZMŰ
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Víztárolás, hálózatra termelés

Viz útja a kutaktól a fogyasztóig...

A kutak nyersvize a Vas- mangán szűrőkre kerül, miközben vízhez hypot adagolnak a vas-man
gái~ oxidációjához. Ennek hatására az alkotóelemek a szűrőkavicson tapadnak meg. Innen to
vább jut az aktívszén töltetű (TMH) szűrőkre, amelyeken a szerves-anyag eltávolítása és az
ammóniamentesítés történik meg. A THM szűrőberendezésről már a tisztavíz hypoval történő
fertőtlenítés közben a térszíni tárolóba jut, onnan pedig nyomásfokozó szivattyú juttatja a
hálózatba és az 50 m3-es viztoronyba. A viztisztítást és a hálózatrajuttatást, számítógép vezérli.
—

-‚
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4 vízmű mértékadó kapacitása: 450

in3

(I

Vízműtelep és vízhálázat állapota:
A vízmű tervezésekor, (6-7 éve) az akkori vízfogyasztást vették alapul és a víztisztítási techno
lógia, ennek alapján lett megépítve. Napjainkban viszont a lakosszám növekedés és a megvál
tozott vízigények miatt több vizet kell kiadni a hálózatra. A megnövekedett vízmennyiség azon
ban nem tud átfolyni a technológián Az is gondot jelent, hogy Jászboldogháza „egykutas”, azaz
nincs tartalék kút. Ha p1. éjszaka hibásodik meg a kútban lévő búvárszivattyú, akkor azt követő
délelőtt amíg ki nem cserélik a szivattyút akár vízhiány is felléphet’
A hálózaton sok a régi azbesztcement (AC) vízvezeték, Így a folyamatos felújításuk esedékes.
—

-‚

2020. évi vízszolgáltatással kapcsolatos tevékenység ismertetése:
Megnevezés
Y~~ittásokJ~_____
Vízműtelep karbantartások/javítások
Vízhálózat felújítások/beruházások
I Vízhálózat karbantartások
Vízhálózatcs&örésjavítások
Rendkívüli események
—~____________

Mennyiség
egyseg
db
db
db

2020.
0

—~

~

db

I

O
~

15
O

A vízhálózatok karbantartása tartalmazza a tűzcsapok és közkifolyók „megnyitásos” vizsgálata
Vízműtelep karbantartási/javítási munkák:
A tervszerinti karbantartási és eseti javítási munkák elvégzésén túl a tározók évi kétszeri mosá
sát és fertőtlenítését valamint I db szivattyú javítását végeztük.
Vízizálézat karbantartási munkák:
Az éves kétszeri hálózat mosatás mellett, folyamatos a tűzcsapok és közkutak ellenőrzése és
karbantartása.
A csőtörések száma gerinc vezetéken: 9 db, bekötő vezetéken: Ó db volt.
Szolgáltatott Víz minó’sége:
Az ivóvíz minőségéről és az ellenőrzés rendjéről a 201/2001. (X.25.) Kormányrendelet (Kmr.)
rendelkezik. Ennek értelmében az 5000 főnél nagyobb lakosszámot ellátó vízművek ellenőrzése
a megyei kormányhivatalok népegészségügyi szakigazgatósági szervének hatásköre, míg az en
nél kisebb vízművek közegészségügyi szempontból a kistérségi népegészségügyi intézetek fel
ügyelete alá tartoznak.
A településen a hatóság által jóváhagyott vízmintavételi ütemterv szerint történik a szolgáltatott
ivóvíz minőségének ellenőrzése, melyet a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. Vizsgálólabo
ratórium Debreceni telephely a liAR által NAH-1 -1294/2019 számon akkreditált vizsgálólabo
ratóriuma végez.
2020-ban az elvégzett vizsgálatok száma: 46 db, ebből megfelelő mintaszám: 24 db, kifogások
mintaszám: 22 db volt.
Általánosságban az alábbi intézkedések kerülnek elrendelésre kifogásoltság esetén:
Elrendeljük a technológia műszaki felülvizsgálatát.
Elrendeljük a tisztítási folyamatban használt vegyszer mennyiségi felülvizsgálatát, szükség
esetén módosítását.
-

-
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Elvégezzük az érintett elosztóhálózat és mintavételi hely fertötlenítését. mosatását.
Végül az akkreditált laboratóriumtól ismétlő mintavételt rendelünk a kifogások mintavételi
helyre
Osszességében a településen az ivóvíz minősége az előirásnak megfelelt, vízosztásra vagy
egyéb korlátozásra nem volt szükség.
-

-

Vízinérőcserék:
A településen 2020-ban összesen 111 db vizmérő órát cseréltünk le, ebből főmérő: 107 db,
almérő: 4 db volt.
1.2 Csatorna szolgáltatás
A településen közműves szennyvízelvezetés nines.
2. Értékesítési terület beszámolója
2.1 Ügyfélszolgálat
Társaságunk közszolgáltatási feladatainak ellátása során biztosítja Felhasználói részére az ügy
intézés teljes körű lehetőségét. Ennek érdekében személyes ügyfélszolgálati irodát is működtet,
Jászberény, Május I tér 2. szám alatt.
2020. évben a vírushelyzet miatt személyes ügyintézésre március I 8-tól nem volt lehetőség.
Társaságunk május I 8-tól az újra nyitást csak fokozatosan oldotta fel.
Emellett Felhasználóink telefonon, elektronikus csatornákon és postai úton is intézhetik ügye
iket az alábbi elérhetőségeken:
Díjmentesen hívható telefonos ügyfélszolgálat (Call Center) és hibabejelentő:
06180-205-157
E-mail:
u~zvfelszolgalat.szolnokgi2trvzrt.hu
Online ügyintézés: www.vizcenter.hu/trv
Mobil applikáció: https://vizcenter.hu/trv/mobit apvlikacio
Honlap:
www.trvzrt.hu
Postacím:
5000 Szolnok, Kossuth Lajos u. 5.
Társaságunk a lakossági vízmérőket 6 havonta olvassa. Á két leolvasás közötti időszakban részszámlát bocsátunk ki. A kiegyensúlyozott, minél pontosabb számlázás érdekében, javasoljuk
Felhasználóinknak, hogy fogyasztási szokásaikat figyelembe véve, a részszámlákhoz közöljenek Társaságunkkal havi átalány mennyiséget, vagy minden hónapban jelentsék be a pontos
mérőállást, az alábbi lehetőségek egyikén:
Online ügyfélszolgálaton regisztrációt követően:
https://vizcenter.huJtrv/user?oj,=re~isztracio#cto~,
Online ügyfélszolgálaton regisztráció nélkül:
https://vizcenter.hu/trv/rneroora alias bejelentesenoreg
Mobil applikáción keresztül:
https://vizcenter.huitn’/rnobil applikacio
Díjmentesen hívható telefonos ügyfélszolgálatunkon keresztül:
06-80/205-157 / 2. rnenüpont (automata rögzítés)
oldal 8/12
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A mérőállás diktáláshoz szükséges adatok:
8 jegyű felhasználói azonosító szám
vízmérő gyári számának utolsó 4 karaktere
mérőállás
-

Fontos kiemelni’ hogy a házi ivóvízhálózat rendszeres (legalább havi gyakorisággal történő)
ellenőrzéséről és szükség szerinti karbantartásáról saját költségén a Felhasználónak kell gon
doskodnia, Így megelőzhető egy esetleges, nagyobb mennyiségű ‚‘ízelfolyás, mely komoly költ
séget jelenthet az adott felhasználási helyen. itt külön kiemelnénk a fagy elleni védelem fon
tosságát az őszi időszakban, és ezzel együtt a tavaszi felülvizsgálatot.
Folyamatos törekvésünk, hogy a szolgáltatás színvonalának emelése Felhasználóink számára.
beépítve működésünkbe a modem technika biztosította lehetőségeket. Célunk. hogy olyan szol
gáltatóvá váljunk, ahol az ügyfelek kiszolgálása a legmagasabb minőségben, a mai kor elvárá
sainak megfelelően történjen.
Javasoijuk felhasználóinknak, hogy egyenlítsék M számlájukat kényelmesen, gyorsan,
korszerű fizetési módokkal:
Csoportos beszedési me&)ízás:
A csoportos beszedési megbízás megadásához szükséges azonosító adat a számla 3. oldalán
található szerződéses folyószámla száma.
A TRV Zrt. GIRO azonosító száma: Al l265832T2l6
Online bankkártyás befizetés
Kényelmesebb ügyintézéshez mobil applikáción keresztül, a www.vizcenter.huitrv oldalon is
van lehetősége a számláinak kiegyenlítésére.
E-számla igénylése:
Az ingyenes Díjnet számlabemutató rendszer segítségével a Társaság által kibocsátott számlák
elektronikus formában, az intemeten keresztül tekinthetők meg. A számlák kiegyenlítése igény
szerint történhet bankkártyával, internetbankon keresztül, csoportos beszedési megbízással,
eseti banki átutalással, vagy akár okostelefonnal, az iCsekk mobilalkalmazással. Az elektroni
kus számlákat digitális aláírással és időbélyegzéssel látja el Társaságunk, melyek a hatályos
jogszabályoknak megfelelően igazolják, hogy a számla adott időpontban az adott tartalommal
került kiállításra.
Az elektronikus számla előnyei:
~ nincs postai sorban állás
I kényelmes: bármikor, bárhonnan elérhető
I egyszerű, gyors, biztonságos. időtálló
I környezetbarát, kőrnyezettudatos
A szolgáltatás igényléséhez a Díjnet Zrt. oldalán (www.dijnet.hu) szükséges regisztrálni.
Munkatársaink szakmailag felkészülten, kiemelt figyelemmel nyújtanak továbbra is segítséget
Felhasználóinknak kérdéseik megválaszolásában és az ügyintézésben!
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2.2 Számlázott mennyiségi adatok
Ivóvíz (in3)

2019.

Lakossági
Közületi
Összesen

2020.

63 406
3 965
67 371

Megnevezés

{

61 130
3 857
64 987

2019.

~ Ivóvíz bekötés szám

Eltérés

2020.

813

-2 276
-108
-2 384

Eltérés
820

1
7

2.3 Számlázás
adatok ezer Ft-ban
Bevételek

2019.

2020.

Eltérés

Ivóvíz ágazat
Lakosság

12 121
L772
12 893

Közület

Ivóvíz_ágazat összesen
Szennyvíz

-

10336
721
11 057

-1 785[
-51
-1 8361

—~

szippantás

j

Lakosság
Köztilet
Összesen
Árbevétel összesen

2 461
2 461
15 354

0
0
11 057

-2 461
-2 461
-4 297~

2.4 Kintlévőség kezelés
adatok ezer Forintban
Kintlévőségek

2019.

Lakosság
Közület
Összesen

-518
-40
-558

oldal 10/12

2020.

Eltérés

I

75

650J
115!

207

765

132

TRV Zrt.

adatok ezer Forintban
Kintiévőségek alakulása
2020.12.31.

..

I

30 napon belül
31-60 nap
61-90nap
91-l8Onap
181-365 nap
366 napon túl
[Összesen
~ Összes kintiévőség Lakosság + Közület

lakosság

..

kozulet
102
22
8
O
0
0
132
207

0
3
60
O
3
9
75

2.5 A vízmérőórákkal kapcsolatos leolvasási tevékenység

j

J

Leolvasás
Diktálás

2019.
1 846

2020.
Eltérés (db)
1 644
202

3. Gazdasági terület beszámolója
3.1 Felújítások, pótlások és karbantartások, javítások költségei
adatok Ezer Forintban
Nem saját eszközön végzett javitások
Ivóvíz hálózat javítás költsége
Ivóvíz kezelés j avítás költsége__________
Nem saját eszközön végzett javítási költség összesen

2019.

2020.

965
992
1 958

1 756
1 100
2 856

adatok Ezer Forintban
Nem saját eszközön végzett felújítások
Ivóvíz felújítás összege
Nem saját eszközön végzett felújítások összesen:

oIda~ ]]

12

2019.

2020.
-

-

O
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3.2 Önkormányzati vagyonelemek nyiivántartási értékének váitozása

adatok Forintban
~

Megnevezés
Használati díj-ivóvíz ágazat

eg

__________

j

500 000

Felújítási munka 2020 évben nem volt.
A településen a beszámolási időszakban selejtezésre nem került sor.
Ezen beszámoló átadásával a TRV Zn.. mint üzemeltető ajogszabályok által előírt beszámolási
kötelezettségének eleget tett.
Szolnok, 2021. május 26.

Tisztelettel:
Tiszn~,rnt; Rcg~nn~Jj! “ftm~vck 7r1.

J&’x xuL’. ~ ~
Mocsári ~1idit
gazdasági igazgató

~

~
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Verseghy Ferenc Könyvtár

4’?

és Közművelődési Intézményá

5000 Szolnok, Kossuth tér 2.; Pf.: 139.; Tel.: (56) BiO- 1’a~zt
E-mail: tltkarsag@vfmk.hu; Web: ww vfmk.h
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Szűcs Lajos
Polgármester Úr részére
Polgármesteri Hivatal
Jászboldogháza
Rákóczi u.27.
5144

-

AJ78.
‘in

db.melj.

El

Tárgy:
Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer 2020
Előadó:
Takáts Béla
Iktatószám: 14-2/2021/11
Melléklet:
Tájékoztatás a 2020. évi KSZR tevékenységről

Tisztelt Polgármester Úr!
A Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2012. december 7-én megállapodást
kötött könyvtárellátásí szolgáltatás nyújtására Önökkel.
A szolgáltatásnyújtás módjáról rendelkező 39/2013. (V. 31.) EMMI rendelet a Könyvtárellátási
Szolgáltató Rendszer működéséről) 7. * (S) bekezdése alapján a „megyei hatókörű városi könyvtár a
KSZR által az előző évben nyújtott szolgáltatásokról évente május 31-éig tájékoztatót készít a
kistelepűlési önkormányzat Számára”.
E törvényi kötelezettségünk teljesítése érdekében Jászboldogháza községben a Jász-Nagykun
Szolnok Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer keretében 2020-ban nyújtott
szolgáltatásainkról mellékelem tájékoztatónkat a település önkormányzata számára.
A 2020-as évben a pandémia és az ennek nyomán hozott vészhelyzeti intézkedések határozták meg
a könyvtárak tevékenységét. A korlátozások hatással voltak ellátó tevékenységünkre is. A személyes
látogatások korlátozása, a közösségi rendezvények megtartásának, az intézmények személyes
látogatásának tilalma, az igénybe vehető könyvtári szolgáltatások helyi lehetőségeinek,
szabályozásának különbözőségei jelentősen befolyásolták ellátó-tevékenységünket.
Bízunk abban, bogy a járvány felszámolásával, a korlátozások feloldása után eredményesen tudjuk
segíteni a könyvtári munka újraindítását és sikeresen tudunk közreműködni települése lakosságának
könyvtári ellátásában.
Kérjük, hogy ehhez véleményével, javaslataival segítse munkánkat!

Szolnok 2021. május 26.
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5000 Szolnok. Kossuth tér 2.; Pt.: 139.; Tel.: ‚56) 510~110; Fax: (56) 530114;
~‘mail: titkarsag@vfmk.hu; Web: www.vfrnk.hu
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TÁJt KOZTATÓ
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer
tevékenységéről a 2020. évben
1.

A szolgáltató hely adatai
Jászboldogháza Könyvtár, Információs és Közösségi Hely
5144 Jászboldogháza, Kossuth út 1.
Vezetője (könyvtárosa): Szemes-Csecselics Hajnalka
Nyitva tartás: 5 napI hét; 20 óra/hét
Lakónépesség( 2020.01.01.): 1.713 fő, állandó népesség (2019) 1.695 (KEKKH adat)
—

2. Tervezés
A 2020. évre a rendelkezésünkre álló kiegészítő állami támogatásból konkrétan a település
szolgáltató helyére:
.
200db könyvtári dokumentum beszerzését,
.
hírlap- és folyóirat előfizetést, valamint
.
4 közösségi rendezvény költségeinek fedezetét terveztük meg.

3. Gyűjteményfejlesztés
3.1. Hírlap és folyóirat
A hírlapok és folyóiratok előfizetésére 2020. január 1-jétől 2020. december 31-ig került sor.
A település szolgáltató helyén az ott könyvtárosi feladatokat ellátó munkatárs döntése alapján
24 hírlap és folyóirat előfizetésére került sor mindösszesen 189.869,- Ft értékben.
—

—

3.2. A településre kiszállított könyvtári dokumentumok (könyvek)
2013
213
506.209
4. Az

darab
2014
2015
2016
2017
2018
441
314
224
173
239
gyűjteményi érték (Ft)
1.021.354 I 823.935 647.138 I 480.962 682.382

2019
243

2020
187

összesen
2.034

703.892 590.408 5.456.280

állomány feltárása, gondozása

A partnerintézménybe kikerülő könyvtári dokumentumokat a raktározáshoz, kölcsönzéshez
szükséges szereléssel ellátva szállítjuk, (raktári jelzet, könyvsarok, kölcsönző kártya) juttatjuk ki, ezek
ugyanakkor elektronikus katalóguson keresztül is kereshetők.
S.

Dokumentumszolgáltatás

A megállapodás alapján partnerintézményünk használói számára könyvtárközi kölcsönzés útján
könyvtárunk teljes állománya rendelkezésre áll. A szolgáltatásnyújtás keretében a felmerülő
—

—

postaköltséget (az oda és visszaküldés esetében is) a kiegészítő állami támogatásból fedezzük.
Statisztikai jelentése alapján a település szolgáltató helye ezt a szolgáltatást a 2020. évben 41
alkalommal vette igénybe.

6. Közösségi szolgáltatások
A KSZR működéséről szóló EMMI rendelet módot nyújt a kiegészítő állami támogatás terhére a
lakosság érdeklődésének megfelelő kulturális, közösségi, közművelődési rendezvények és egyéb
programok, kiállítások finanszírozására. A 2020. év folyamán a pandémla miatti korlátozások
ellenére négy rendezvény támogatására volt lehetőségünk nettó 172.000,- Ft összegben.

7. Szakmai képzés, továbbképzés
Az év során személyes konzultációra csak a statisztikai adatgyűjtés idején tudtunk sort keríteni. A
korlátozások miatt a továbbiakban segítségnyújtásra csak e mailen és telefonon keresztül
kerülhetett sor.

8. Egyebek
Az önkormányzat és a szolgáltató könyvtár között 2016. február 17-én nyomtató üzemeltetésére is
kötöttünk megállapodást. A gépek elöregedése és a szolgáltató által bejelentett áremelkedés miatt
szükségessé vált ennek módosítása. Az Új ajánlatot 2021. év második felére készítjük el. Június 30ig a gép üzemeltetési költségeit a támogatás terhére fedezzük
Az ellátó rendszer keretén belül az informatikai fejlesztésekkel, könyvtári berendezésekkel
kapcsolatos igényeket folyamatosan várjuk és azokat az anyagi lehetőségek függvényében
lehetőség szerint teljesítjük.
—

—

Az év során a szolgáltató helyre 12 könyvespolcot, 8 asztalt, 1 íróasztalt és 25 db széket, valamint
függönyt vásároltunk.
A szolgáltató hely
statisztikai jelentése szerint
két darab, 5 évnél nem fiatalabb asztali
számítógépet munkaállomást és mobileszközt használ munkája során és nem rendelkezik
digitalizáló eszközzel.
—

—

Az évenként szokásos megállapítást az intézmény infrastrukturális feltételeiről személyesen nem
tudtuk megtenni.
A szolgáltató hely éves forgalmi adatai
a már idézett okok miatt összehasonlításra nem
alkalmasak, bízunk benne, hogy a 2021. év második felében már mód lesz a megszokott rend szerinti
szolgáltatásnyújtásra.
—

—

Szolnok, 2021. május 26.

Tisztelettei
Czakóné Gacov Katalin
igazgató

