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ELŐTERJESZTÉS 

 
A Karikó János Könyvtár 2019. évi nyári nyitvatartási rendjéről 

 
 

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

 
Határozati javaslat 

 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

 
/2019. (V. 30.) határozata 

  
A Karikó János Könyvtár 2019. évi nyári nyitvatartási endjéről 

 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Karikó János Könyvtár 2019. évi nyári 
nyitvatartási rendjét az alábbiak szerint határozza meg:  
 
 
Karikó János Könyvtár zárva: 2019. július 15. és augusztus 11. között. 
Nyitás: 2019. augusztus 12. (hétfő) 14 óra 
 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
A végrehajtást végzi: Karikó János Könyvtár vezetője 
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A Biatorbágyi Karikó János Könyvtár 2019. évi nyári nyitvatartási rendjéről 

előterjesztési javaslat 

Az olvasók könyvtárlátogatási szokásait figyelembe véve a nyári időszakban a 

családi nyaralások és gyermektáborok miatt, a könyvtár nyitvatartási idejét 

megváltoztathatja a fenntartó jóváhagyásával. Így a lakossági szolgáltatást, a 

könyvkölcsönzést és könyvbeszerzést, valamint a rendezvények szervezését július 

közepétől augusztus közepéig szüneteltetni szeretnénk. Az idei év nyarán, július 15. és 

augusztus 11. között a gyermekkönyvtári részlegen a leltározás jellege szerint 

időszaki, módja szerint fordulónapi és részleges leltározását szeretnénk elvégezni, 

amelyre a 3/1975. (VIII. 17.) KM-PM együttes rendelet a könyvtári állomány 

ellenőrzéséről (leltározásáról) és az állományból történő törlésről szóló szabályzat 4-

5.,6. és 7. §. alapján kerül sor. Ennek elvégzésére is szükséges, hogy szolgáltatásait a 

könyvtár abban az időben szüneteltesse. 

Ez az időszak alkalmat adna az éves karbantartási és felújítási munkák 

elvégzésére, valamint az év közben elmaradt könyvtárosi teendők pótlására. Ebben az 

időszakban külön beosztás alapján a könyvtárosok ügyeletet tartanak, valamint a 

technikai dolgozókkal együtt módjukban áll a szabadságuk egy részét munkáltatói 

hozzájárulással kivenni.  

A könyvtár nyári zárására tett javaslatom: 

2019. július 15. és augusztus 11. közötti időszak. 

Nyitás: 2019. augusztus 12. (hétfő) 14 óra 

Kérem, hogy a tisztelt Képviselő-testület engedélyezze – a fenti feltétellel - a 

könyvtár nyári nyitvatartási rendjének módosítását. 

Biatorbágy, 2019. május 15. 

Uzonyi Edit 

               könyvtárvezető 


	elt_konyvtar
	Nyitvatartási rend_2019
	Az olvasók könyvtárlátogatási szokásait figyelembe véve a nyári időszakban a családi nyaralások és gyermektáborok miatt, a könyvtár nyitvatartási idejét megváltoztathatja a fenntartó jóváhagyásával. Így a lakossági szolgáltatást, a könyvkölcsönzést és...


