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Önkormányzat Közgyűlése 
 

8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. 
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Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 

356/2021. (V. 18.) kgy. határozata 

a Vörösmarty Mihály Könyvtár 2021. évi nyári működési rendjéről 
 

 

1. 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestere rögzíti, miszerint 

 

a) az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 

koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok 

egészségének és életének megóvása érdekében a Kormány a 2021. február 8-án hatályba 

lépett, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések 

hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel Magyarország egész 

területére veszélyhelyzetet hirdetett ki; 

b) a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 
megállapította a veszélyhelyzettel összefüggő sajátos szabályokat; 

c) a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 

évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint "Veszélyhelyzetben a települési 

önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és 

hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke 

gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény 

átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a 

települést is érinti." 

d) Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő Vörösmarty 

Mihály Könyvtár (a továbbiakban: Könyvtár) nyitvatartási idejét az intézmény Szervezeti 

és Működési Szabályzatának (a továbbiakban: SZMSZ) 2. számú melléklete tartalmazza;  

e) az SZMSZ IV. fejezet 1.4. pontja alapján a Könyvtár telephelyei, részlegei zárva tartási 

időpontjának megállapítására – az egy napot meg nem haladó időtartamú, illetve 

jogszabályban meghatározott ünnepnapok és a december 31-i zárva tartás kivételével – 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése jogosult, figyelembe 

véve a szolgáltatás folytonosságának biztosítását; 

f) a Könyvtár igazgatója benyújtotta a fenntartó részére a nyári zárva tartási időpontokra 

vonatkozó szakmai javaslatát; 

g) fentiek alapján – az egyes tagkönyvtárak zárva tartása alatti könyvtári szolgáltatás 

folyamatos biztosításának figyelembevételével – a jelen határozat mellékletében foglaltak 

szerint javasolt a Könyvtár 2021. évi nyári működési rendjének elfogadása. 
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2. 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 

Közgyűlése hatáskörében eljáró Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestereként – 

tekintettel az 1. pontban leírtakra –  

 

a Könyvtár 2021. évi nyári működési rendjét a jelen határozat mellékletében foglaltak 

szerint határozom meg. 

 

 

 

3. 

Felkérem a Címzetes Főjegyzőt, hogy a jelen határozatom végrehajtásához szükséges 

intézkedéseket tegye meg. 

 

 

 

Felelős: dr. Bóka Viktor címzetes főjegyző 

 

Határidő: értelem szerint 

 

 

 

 

dr. Cser-Palkovics András       dr. Bóka Viktor 

polgármester        címzetes főjegyző 

 
 

 



 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 

 a Vörösmarty Mihály Könyvtár 2021. évi nyári működési rendjéről szóló 

356/2021. (V. 17.) kgy. határozatának melléklete 

 

A Vörösmarty Mihály Könyvtár 2021. évi nyári működési rendje 

 

 

 

Központi Könyvtár  

Felnőtt kölcsönző részleg (Bartók Béla tér 1.) 

Gyermekrészleg, Zenei és számítógépes részleg (Oskola utca 7.) 

Zárva: július 12. – augusztus 23. 

Nyitás: augusztus 24. (kedd) 

Olvasóterem 

Nyitva egész nyáron hétfőtől péntekig 10.00-15.30 óra között. 

 

 

Tagkönyvtárak 

Pedagógiai Szakkönyvtár (III. Béla király tér 1.) 

Zárva: július 12. – augusztus 23. 

Nyitás: augusztus 24. (kedd) 

Budai úti Tagkönyvtár (Budai út 44-46.) 

Zárva: augusztus 2 - augusztus 30. 

Nyitás: augusztus 31. (kedd) 

Mészöly Géza utcai Tagkönyvtár (Mészöly Géza utca 1.) 

Zárva: július 19. - augusztus 16. 

Nyitás: augusztus 17. (kedd) 

Széna téri Tagkönyvtár (Széna tér 16.) 

Zárva: július 5. - augusztus 2.  

Nyitás: augusztus 3. (kedd) 

Tolnai utcai Tagkönyvtár (Tolnai utca 30.) 

Zárva: augusztus 2 - augusztus 30.  

Nyitás: augusztus 31. (kedd) 

Zsolt utcai Tagkönyvtár (Zsolt utca 34.) 

Zárva: július 19. - augusztus 16.  

Nyitás: augusztus 17. (kedd) 

 

 

A tagkönyvtárak a nyári időszakban szombatonként zárva tartanak. 

Első szombati nyitás augusztus 28. 

 


