
 
ELŐTERJESZTÉS 

 
A Biatorbágyi Karikó János Könyvtár könyvtári területének bővítéséről 

 
A Biatorbágyi Karikó János Könyvtár pályázatot nyújt be a könyvtár berendezésének 
bővítésére. 
A könyvtári terület bővítését a jelenlegi számítógép terem és a hárfa tanterem 
átalakításával oldjuk meg. 
A tisztasági festésen túl, elsődleges feladat az új termekben a világítás 
korszerűsítése, ami magával hoz több feladatot:  

- álmennyezet készítése 
- tetőszerkezet és tetőfedés javítása 

Az álmennyezet nélkül nem építhetőek be a korszerű LED-es lámpatestek, az 
álmennyezet eltakarja a meghajlott, hullámos födémet. 
A tetőszerkezet és tetőfedés javítása nélkül – figyelembe véve a korábbi rendszeres 
beázásokat – az újonnan kiépített álmennyezetet és a világítást károsodás 
veszélyének tesszük ki. 
A kalkulált költségek közel 4,5 millió forintot tesznek ki, melyet a mellékelt összesítő 
táblázatban részleteztünk. 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, biztosítsa a könyvtári terület bővítéséhez 
szükséges építési, javítási munkák elvégzéséhez a 4,5 millió forintos keretösszeget. 
 

 
Biatorbágy, 2017. április 27. 

 
 
 
 
 Tarjáni István s.k. 
 polgármester 

 
 
 
 
 
 

Készítette: Győri Ferenc 
 
 



Határozati javaslat 
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

/2017. (V. 25.) határozata 
A Biatorbágyi Karikó János Könyvtár könyvtári területének bővítéséről 

 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete: 
 

1) a Biatorbágyi Karikó János Könyvtár könyvtári területét bővíti, 
 

2) a szükséges építési, javítási munkák elvégzéséhez a 4,5 millió forintos 
keretösszeget biztosít, a költségvetés …………….. sora terhére. 

 
 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2017. szeptember 30. 
Végrehajtásért felelős: Városgondnokság 



Biatorbágyi Karikó János Könyvtár
2051 Biatorbágy,
Szabadság út 3.

Összesítő a könyvtár 2 hátsó helyiségének átalakításához

1. Világítás korszerűsítés mostani számítógép teremben
18 db 30*120 cm-es LED panel álmennyezetbe építve

790 000 Ft
2. Világítás bővítés mostani hárfa teremben

bontott 2*36W PPBJ lámpatestek felhasználásával
120 000 Ft

3. 48 m2 kazettás álmennyezet készítése mostani számítógép 
teremben

460 000 Ft
4. Tisztasági és dekorációs festés 200 m2

250 000 Ft
5. Tetőszerkezet és tetőhéjalás átvizsgálása, javítása

szarufák, tetőlécek részleges cseréjével, cserp pótlással
1 800 000 Ft

összesen nettó: 3 420 000 Ft

27% ÁFA 923 400 Ft

összesen bruttó: 4 343 400 Ft

Készítette: Győri Ferenc
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