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KIVONAT  

Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2022. december 20-i  Nyílt  ülése jegyzőkönyvéből 

9.NAPIRENDI PONT: 

A RÁBAKÖZI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT, VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MUZEÁLIS KIÁLLÍTÓHELY 

MINIMÁLIS NYITVATARTÁSI IDEJÉNEK MEGHATÁROZÁSA 

Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta: 

213/2022. (XII. 20.) ÖKT. határozat: 

Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az egyes kulturális intézmények működését 

érintő veszélyhelyzeti szabályokról szóló 469/2022. (XI. 21.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése 

alapján a Rábaközi Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely minimális 

nyitvatartási idejét 2022 december 22. napjától az Ukrajna területén fennálló fegyveres 

konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi 

következményeinek az elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes 

veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet 

(a továbbiakban: veszélyhelyzet) ideje alatt az alábbiak szerint határozza meg: 

 

1. A Rábaközi Művelődési Központ és a Muzeális Kiállítóhely intézményegység 2022. 

december 19. napjától 2023. január 9. napjáig zárva tart. 

 

2. A Városi Könyvtár intézményegység 2022. december 19. napjától 2023. január 9. 

napjáig zárva tart, azzal, hogy ezen időszak alatt a muzeális intézményekről, a nyilvános 

könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 55. § (1) 

bekezdés g) és h) pontjában foglalt alapfeladatának eleget kell tennie. 

A fenti feladatok ellátást 8-14 óráig hívható telefonszám biztosításával kell 

megszervezni oly módon, hogy szükség esetén a könyvtárhasználókat segítse a digitális 

írástudás, az információs műveltség elsajátításában, az egész életen át tartó tanulás 

folyamatában, valamint elérhetővé tegye az oktatásban, képzésben részt vevők 

információellátását, a tudományos kutatás és az adatbázisokból történő információkérés 

lehetőségét. 



 

3. A veszélyhelyzet ideje alatt a Rábaközi Művelődési Központ, Városi Könyvtár és 

Muzeális Kiállítóhely 2023. január 9. napját követően hétfői napokon zárva tart.  Ezeken 

a napokon az intézmény telefonszám biztosításával ügyeletet tart. 

 

A Képviselő-testület felkéri Kapuvár város polgármesterét, hogy a döntésről az intézmény 

vezetőjét értesítse, továbbá felkéri a Polgármesteri Hivatal jegyzőjét a döntés helyben szokásos 

módon történő közzétételére. 

 

Felelős: Borsodi Tamás címzetes főjegyző 

Határidő:  azonnal 
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            HÁMORI GYÖRGY BORSODI TAMÁS 
 Polgármester Címzetes Főjegyző 

 

 

 

 


