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A környezeti jelentés készítésének célja:
Környezeti információkat nyújtani az érdekelt felek számára, a szervezet környezeti
teljesítményével, hatásaival kapcsolatban.
Vezetői nyilatkozat:
Szervezeten belül és kívül is a környezeti fenntarthatóság a környezet tudatos védelme elsődleges
feladatunk. Biztosítani kell a szűkebb értelemben is a környezeti fenntarthatóságot az intézmény
munkatársai és az intézmény látogatói egészségvédelme szempontjából. Az intézmény rövid és hosszabb
távon a negatív hatások elkerülésére vagy minimalizálására törekedve energiatakarékos irodatechnikai
eszközök beszerzésével, alkalmazásával, a hulladék mennyiségének csökkentésével , energiatakarékos
izzók, környezetbarát festékek, használatával, egészségre és környezetre ártalmas veszélyes anyagok
kiiktatásával, fűtés korszerűsítésével járul hozzá a környezeti fenntarthatósághoz.
Szervezeti profil:
- Szervezet neve: Városi Kulturális Központ és Könyvtár.3900 Szerencs , Rákóczi-vár 1.
- Szervezet szolgáltatásai, feladatai (felsorolás): közművelődés, könyvtári-közgyűjteményi
feladatok ellátás
Az intézmény tevékenysége, szolgáltatása:










Közművelődési részleg: Helyi öntevékeny és önszerveződő alkotó közösségek, kulturális
egyesületek működési feltételeinek segítése, különösen a következő területeken: képzőművészet,
ének, zene, táncművészet, bábművészet, díszítőművészet, stb.
A közösségszervezésre irányuló egyéni kezdeményezések támogatása, amennyiben azok
összhangban vannak a település lakóinak érdekeivel és érdeklődésével.
Értékközvetítés, kultúraterjesztés. A helyi alkotó közösségek bemutatóinak, fórumainak
szervezése, lebonyolítása hivatásos és amatőr művészek közreműködésével. Pódium műsorok,
kiállítások, fórumok, találkozók és egyéb nem bevételes, illetve támogatást igénylő rendezvények
szervezése.
Életkor- és rétegspecifikus programok szervezése. Az óvodás és iskolás korosztály kulturális
érdeklődésének fejlesztése életkori sajátosságuknak megfelelő művelődési alkalmak
biztosításával. A településen nagy számban élő idősek kulturális igényeinek kielégítését célzó
rendezvények tartása.
A létrehozott értékek, hagyományok bemutatása, közvetítése széles körű megismertetése.
Az önkormányzat megbízásából az állami és nemzeti ünnepek, évfordulók, megemlékezések
színvonalas szervezése és rendezése.
A városban élő cigány kisebbség kulturális hagyományainak, szokásainak fokozatos feltárásához,
megismeréséhez szakmai segítségnyújtás, fórumok, kiállítások, bemutatók szervezése.
Partneri közreműködés a nevelési-oktatási, szociális, egészségügyi intézményekkel, civil- és
sportszervezetekkel, vállalkozásokkal, egyéb városi intézményekkel.
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Könyvtári részleg:
 Könyvtár állománynak kölcsönzés, olvasótermi könyvek helyben használatának biztosítása
 könyvtárközi kölcsönzés eredetiben, másolatban, vagy elektronikus formában.
 Biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését (dokumentumcsere,
internet, adatbázis).
 Bibliográfiai, szakirodalmi tájékoztatás
 Internet hozzáférés
 CD –Rom használata
 Könyvek és folyóiratok kölcsönzése
 Videofilmek és hangzóanyagok kölcsönzése
 Ajánló bibliográfiák készítése
 Idegenvezetés előzetes igénybejelenés alapján
 számítógép használat
 Irodalomkutatás
 Állománygyarapítás
 Feldolgozás
 Olvasószolgálat és tájékoztatás
 Eseményekhez kötődő programok, versenyek, foglalkozások szervezése
- Helyszín bemutatása:
Rákóczi-vár, műemlék jellegű épület, melyben a Városi Kulturális Központ és Könyvtár három intézmény
összevonásával, annak jogutódaként -Családi Iroda (1981), a Művelődési Központ (1996), a Városi Könyvtár
(1953 július 1) , jött létre azzal a szándékkal, hogy a
város és térsége kulturális életének szervezője,
meghatározója legyen. Az intézmény alapítása: 1991. július hó 1. Székhelye: Szerencs, Rákóczi-vár, 3.792,8 m²
A Rákóczi-vár nyugati szárnyában, az I. II. emeleten és a tetőtérben közel 1.000 m2-en végre méltó otthonra lelt a
könyvtár. Berendezését a Műemléki Felügyelőség belsőépítésze tervezte. A Felnőtt könyvtárban,
Gyermekkönyvtárban, Helyismereti részlegben, Médiatárban, Európai Uniós gyűjteményben, Dedikált könyvek
tárában, Régi könyvek tárában elhelyezett kb. 57.000 kötet várja az olvasókat
A vár északi részen, a földszinten működik a város hivatalos házasságkötő terme.
A vár keleti szárnyában, a földszinten a közművelődési részleg és a művelődésszervezők kaptak helyet.
Klubtermekben, kiállító helyiségekben, a színház- és lovagteremben, a Rákóczi –vár Udvaros palotaszárnyában
szervezik a város kulturális életét, országos, regionális megyei, kistérségi hatókörű programokat,
találkozókat,kiállításokat, fesztiválokat,várszínházi előadásokat. Az intézmény számítógépparkjaiban számos
tanfolyam és képzés zajlik. Működtetik a nagy múltú, legmagasabb kitüntetéssel fémjelzett művészeti
csoportjaikat.

- Tulajdonviszonyok: önkormányzati fenntartású
- Szolgáltatást igénybevevők köre: Szerencs város és s környező települések lakossága
- Szervezet mérete:
- Rákóczi-vár, 3.792,8 m²
- alkalmazottak száma: 13 fő
- költségvetés összege: 118.597 eFt
Környezeti teljesítmény indikátorok:
Időszak: 2010. július 01- 2010. december 31.
- energia: 26 017 kWh ?
- víz: 94 m3 ?
- gáz: 30.815 m3 ?
- hulladék: kb. 2.5 tonna ?
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A TÁMOP-3.2.4 08/1-2009-0043 számú projektben
vállalt fenntarthatósági szempontok megvalósulása:
Fenntarthatósági szempontok:

Megvalósulás

Fenntarthatósági tervvel rendelkezik

Elkészítése folyamatban van.
Határidő: 2011.október 31.
Résztvevők száma: 13 fő
Ideje: 2010. december 17.
2010.december 31-én 1 darab jelentés készült
Határidő: 2010.december 31.
Közzététel helye: 2011.január 31-én
könyvtár hirdetőtáblája
Közzététel helye: 2011.május 31-én
a Városi Kulturális Központ és Könyvtár honlapja
A szolgáltatásfejlesztés során vállaljuk, hogy a
várható környezeti hatásokat értékeljük, a negatív
hatások elkerülésének vagy minimalizálásának
lehetőségeit figyelembe vesszük.
A tudásmegosztás helyszínén
- lehetőség van a szelektív hulladékgyűjtésre
- törekszünk az energiatakarékosságra
- a résztvevőknek egészséges frissítőket biztosítunk
(ásványvíz)
- az oktatási anyagokat lehetőleg újrahasznosított
papíron, vagy elektronikus úton adjuk tovább
- lehetőség van a kerékpártárolásra
Igen – a 64/2004. (IV. 15.) Korm. rend. (hatályon
kívül helyezte a 311/2007. (XI. 17.) Korm. rend.)
alapján
Nem érint.

Fenntarthatósággal kapcsolatos
tudásmegosztás
Nyilvánosság számára aktuális
környezeti információkhoz való
hozzáférés

A termék- szolgáltatásfejlesztés során a
várható környezeti hatások elemzése
megtörténik és a fejlesztés ezek
figyelembe vételével valósul meg.
A tudásmegosztás választott
körülményei környezettudatosságot
tükröznek

A projekt megvalósítási helye
társadalmi-gazdasági szempontból
hátrányos helyzetű
A beruházás természetvédelmi értéket
nem érint.
Kombinált valamint anyag- és
energiatakarékos irodatechnikai
készülékek beszerzése és alkalmazása
Ártalmatlanításra kerülő hulladék
arányának csökkentése
Tömegközlekedést használó támogatott
munkavállalók száma

A beszerzéseink során figyelembe vesszük a
beszerzésre kerülő gépek, eszközök energetikai
jellemzőit.
Törekszünk arra, hogy az intézmény működése
minél kevesebb hulladékkal járjon, és amennyi csak
lehet, újrahasznosításra kerüljön. Ennek érdekében
szelektív hulladékgyűjtést folytatunk.
Célunk, hogy minél több dolgozó válassza a
tömegközlekedést a gépjármű helyett. Ennek
érdekében az intézmény támogatja a bérletvásárlást.
Jelenleg 1 fő veszi igénybe.

Szerencs, 2010. december 31.
Uray Attiláné
projektvezető/projektmenedzser
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