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ELŐTERJESZTÉS 

 
A Karikó János Könyvtár 2018. 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, 2018. május 16. 
  
 
 Tarjáni István s.k. 
 Polgármester 
__________________________________________________________________________ 

 
Határozati javaslat 

 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

 
/2018. (V. 31.) határozata 

  
A Karikó János Könyvtár 2018. évi nyári nyitvatartási endjéről 

 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Karikó János Könyvtár 2018. évi nyári 
nyitvatartási rendjét az alábbiak szerint határozza meg:  
 
 
Karikó János Könyvtár zárva:  
2018. július 16. és augusztus 12. közötti időszak  
Nyitás: 2018. augusztus 13. (hétfő) 14.00 óra. 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
A végrehajtást végzi: Karikó János Könyvtár vezetője 

http://www.biatorbagy.hu/


A Biatorbágyi Karikó János Könyvtár 2018. évi nyári nyitvatartási rendjéről 

előterjesztési javaslat 

 

 

Az olvasók könyvtárlátogatási szokásai a nyári időszakban a családi nyaralások 

és gyermektáborok miatt változnak, így az olvasószám csökkenése azt 

indokolja, hogy egy hónapra a könyvtár is szüneteltesse a szolgáltatásait. Így a 

lakossági szolgáltatást, a könyvkölcsönzést és könyvbeszerzést, valamint a 

rendezvények szervezését július közepétől augusztus közepéig szüneteltetni 

szeretnénk. 

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: 

2018. július 16. és augusztus 12. közötti időszak  

Nyitás: 2018. augusztus 13. (hétfő ) 14 óra 

 

A könyvtár épületének felújításával kapcsolatos későbbi testületi határozat az 

intézmény nyári nyitvatartási rendjét azonban módosíthatja. 

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

könyvtár nyári nyitvatartási rendjének módosítását. 

Biatorbágy, 2018. május 14. 

Uzonyi Edit 

               könyvtárvezető 
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