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Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. július 17-én tartandó rendkívüli testületi ülésére

Javaslat a Könyvtár elnevezésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Az 1982 – 1984 években épült városi Könyvtárunkban jelenleg egy teljeskörű felújítás folyik,
melynek eredményeként egy teljesen innovatív, mintaértékű többfunkciós kulturális,
szabadidős közösségi tér jön létre.

Javaslom a megújult, modern, a mai kor– mind építészeti, mind szolgáltatási – igényeit
kielégítő városi Könyvtár elnevezését.

Klausz Gábor első munkahelye 1979. augusztus 16. napjától 2000. szeptember 30-ig városunk
könyvtára volt, ahol vezetőként kezdett dolgozni. Az ő elhivatottságának és fiatalos
lendületének eredményeként jött létre a város lakói és üdülői körében oly népszerű, sokoldalú
olvasói igényt kielégítő könyvtári szolgáltatás.

2010. május 1. napjától az újonnan létrehozott Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális
Központ élén, annak működése során legfőbb törekvése a helyi és nemzeti hagyományaink,
természeti és kulturális értékeink megismertetése és megőrzése volt.
Aktívan részt vett a város kulturális programjainak, rendezvényeinek szervezésében. Számos
új program kötődik nevéhez, melyek hozzájárultak ahhoz, hogy mára a városban lévő
programok és rendezvények sokszínűsége példaértékű.
Munkatársai számíthattak megbízhatóságára, segítőkészségére.

Az 1990. évi rendszerváltás óta a választópolgárok bizalmát élvezve önkormányzati
képviselőként, 2002-től alpolgármesterként dolgozott városáért. Döntéseit lokálpatriótaként
megalapozottan, józan körültekintéssel hozta meg.
Elkötelezett szakmai és közéleti munkásságával kivívta a szűkebb és tágabb környezetében
élő emberek bizalmát és szeretetét.

Munkássága elismeréseként 2003-ban Gárdony Város Önkormányzatától Művelődésügyért
kitüntetésben, majd 2012-ben posztumusz díszpolgári címben részesült.

Városunk megújult Könyvtárának méltó névadója lenne Klausz Gábor. Javaslom hogy a
könyvtár neve legyen „Klausz Gábor Könyvtár”.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy fogadja el az alábbi határozati javaslatot!



Határozati javaslat:

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a városi Könyvtárt (2483 Gárdony,
Szabadság út 14.) „Klausz Gábor Könyvtár”-nak nevezi el, ezzel fejezve ki tiszteletét Klausz
Gábor előtt.
Felkéri a Jegyzőt, hogy gondoskodjon az intézmény alapító okiratában történő, névváltozás
átvezetéséről a következő módosításkor.

Határidő: azonnal
Felelős: Tóth István polgármester
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