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ELŐTERJESZTÉS 

 
A Juhász Ferenc Művelődési Központ 2019. évi nyári nyitvatartási rendjéről 

 
 

A Juhász Ferenc Művelődési Központ nyári nyitvatartási rendjére az intézmény vezetője tett 
javaslatot, amely az előterjesztés mellékletében olvasható. 
 
Kérem a Tisztelt képviselő-testületet, hogy hozza meg döntését a Juhász Ferenc Művelődési 
Központ nyári nyitvatartási rendjéről. 
 
Biatorbágy, 2019. május 16. 
 Tarjáni István s.k. 
 Polgármester 
__________________________________________________________________________ 

 
Határozati javaslat 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
/2019. (V. 30.) határozata 

  
A Juhász Ferenc Művelődési Központ 2019. évi nyári nyitvatartási rendjéről 

 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Juhász Ferenc Művelődési Központ 
2019. évi nyári nyitvatartási rendjét az alábbiak szerint határozza meg:  
 
Az intézmény június 23-ig hétköznapokon 10.00–22.00 óráig, szombaton 6.00–14.00 óráig 
(irodai szolgáltatások. 8.00–14.00 óra), valamint a rendezvényekhez igazodóan tart nyitva. 
Június 24 és július 14. között, valamint augusztus 12. és augusztus 18. között 
hétköznapokon 10.00-18.00, szombaton 6.00–14.00 óráig (irodai szolgáltatások: 8.00–14.00 
óra) tart nyitva. 
 
Július 15 és augusztus 11. között zárva.  
 
Augusztus 19-től hétköznapokon 10.00–22.00 óráig, szombaton 6.00–14.00 óráig (irodai 
szolgáltatások: 8.00–14.00 óra), valamint a rendezvényekhez igazodóan tart nyitva. 
 
A Chaplin Kávézó nyitva tartása: hétfőtől péntekig 17.00-22.00, rendezvénynapokon a 
programokhoz igazodóan. 
 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
A végrehajtást végzi: Juhász Ferenc Művelődési Központ igazgatója 

http://www.biatorbagy.hu/


 
 
Oktatási és Kulturális Bizottság 
részére 
 
Tárgy: JFMK nyári nyitva tartása 
 
 

Tisztelt Bizottság! 
 
A Biatorbágyi Juhász Ferenc Művelődési Központ nyári nyitva tartását az alábbiak szerint 
tervezi: 
Az intézmény június 23-ig hétköznapokon 10.00–22.00 óráig, szombaton 6.00–14.00 óráig 
(irodai szolgáltatások. 8.00–14.00 óra), valamint a rendezvényekhez igazodóan tart nyitva. 
Június 24 és július 14. között, valamint  augusztus 12. és augusztus 18. között hétköznapokon 
10.00-18.00, szombaton 6.00–14.00 óráig (irodai szolgáltatások: 8.00–14.00 óra) tart nyitva. 
 
Július 15 és augusztus 11. között zárva.  
A zárva tartás alatt a csúsztatások és szabadságok kiadása, a karbantartási,felújítási 
munkálatok történnek, valamint augusztus 5. és 9. között  minden munkavállaló dolgozik, 
csak a lakossági szolgáltatás szünetel, hogy az intézmény teljes munkatársi közössége részt 
tudjon venni a félévet értékelő és a következő évet előkészítő jövő-tervező műhelymunkában.   
 
Augusztus 19-től hétköznapokon 10.00–22.00 óráig, szombaton 6.00–14.00 óráig (irodai 
szolgáltatások: 8.00–14.00 óra), valamint a rendezvényekhez igazodóan tart nyitva. 
 
A Chaplin Kávézó  nyitva tartása: hétfőtől péntekig 17.00-22.00, rendezvénynapokon a 
programokhoz igazodóan. 
 
Kérem a tisztelt Bizottságot, hogy a fenti javaslatunkat szíveskedjék elfogadni. 
 
Köszönettel és tisztelettel, 
 
 
Biatorbágy, 2019. 05. 09. 
 
 
 
Szádváriné Kiss Mária 
igazgató 
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