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ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP 

 
E-szám: 23/2018. 
 
Tárgy: Döntés Remeteszőlős Község Önkormányzatával kötött könyvtári és 
közművelődési szolgáltatás feladatellátási szerződésről 
 
Előterjesztő neve: Kiszelné Mohos Katalin polgármester 
Előadó neve: Grégerné Papp Ildikó osztályvezető 
 
Az előterjesztés aláírás előtti előzetes ellenőrzése 
 
 
Vezetői ellenőrzés 
- az előterjesztés tartalmilag és formailag megfelelő - nem megfelelő  
 
 

előadó osztályvezetője 
 

Pénzügyi ellenőrzés 
- az előterjesztés tartalmilag és formailag megfelelő - nem megfelelő  

 
 
 
pénzügyi osztályvezető 
 
 

Törvényességi ellenőrzés 
- az előterjesztés tartalmilag és formailag megfelelő - nem megfelelő  
 
 
Nagykovácsi, 2018. február 14. 

 
 
jegyző 

 
 
Az előterjesztés kiküldhető – nem küldhető ki. 
 
 
Nagykovácsi, 2018. február 14. 
 
 
        polgármester 
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Tisztelt Képviselő-testület! 

 
 
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata 27/2017. (II. 23.) számú határozatával 
döntött Remeteszőlős Község Önkormányzatával kötött feladatellátási szerződések 
felülvizsgálatáról. A Képviselő-testület Remeteszőlős Község Önkormányzata a 
kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosításának 
hozzájárulási összegét 650.000,- Ft/év összegben határozta meg.  
 
Remeteszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. január 30., valamint 
február 27. napján tartott ülésén tárgyalta a Nagykovácsi Nagyközség 
Önkormányzatának intézményein keresztül ellátott feladatok kérdését. 

A könyvtári és közművelődési feladat-ellátási szerződés felülvizsgálatáról 
Remeteszőlős Község Önkormányzata a 8/2017. (I. 30.) határozatával úgy döntött, 
hogy „a Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatával kötött könyvtári és 
közművelődési feladat-ellátási szerződését (mely keretében a tárgyi kötelező 
feladatokat az Öregiskola Közösségi Házban látja el) felülvizsgálja, mely keretében a 
könyvtári és közművelődési feladatellátás működtetésére fizetendő 2017. évi 
hozzájárulás összegét 450 ezer Ft-ra növeli. Remeteszőlős Község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a módosított 
feladat-ellátási szerződés aláírására.” 

Nagykovácsi Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. február 23-i ülését 
követően Remeteszőlős Község Önkormányzata a 28/2017. (II. 27.) számú 
határozatával fenntartotta korábbi döntését azzal az indokkal, hogy saját 
közművelődési feladatellátására is forrást kell biztosítania, egyben rögzítette, hogy 
jelen határozatban megállapított összeget kész felülvizsgálni a 2018. évi költségvetés 
tervezése során. 

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 76/2017. (V. 25.) 
számú határozatával a 27/2017. (II. 23.) számú határozatát úgy módosította, hogy a 
Remeteszőlős Község Önkormányzatával nyilvános könyvtári és közművelődési 
szolgáltatás feladatellátási szerződésben a hozzájárulás mértékét Remeteszőlős erre 
a célra szolgáló állami feladatellátási finanszírozásából 450.000,- Ft/év összegben 
jelöli meg azzal a kikötéssel, hogy a 2018. évi költségvetés elfogadása előtt az 
önkormányzatok a közművelődési feladatellátás összegéről újra egyeztessenek.  
 
2018. január 3-án megkeresést küldtünk Remeteszőlős község polgármesterének, 
azzal a céllal, hogy a testületi döntés szerint a közművelődés-nyilvános könyvtári 
ellátásra vonatkozó hozzájárulás mértékéről újra egyeztetés induljon. 
 
Szathmáry Gergely polgármester január 30-án levelében arról adott tájékoztatást, 
hogy képviselő-testületük a 2018. évi költségvetésről szóló 1/2018. (I.29.) 
rendeletében elfogadta a könyvtári és közművelődési feladatra fizetendő 650.000 Ft 
összegű hozzájárulást.  
 
A fent leírtak alapján szükséges a közművelődés-nyilvános könyvtári ellátásra 
vonatkozó feladat-ellátási szerződés módosítása. 
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Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati 
javaslat elfogadására. 

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 

Nagykovácsi, 2018. február 14. 

 

Kiszelné Mohos Katalin 
polgármester 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT  

 

Tárgy: Döntés Remeteszőlős Község Önkormányzatával kötött nyilvános 
könyvtári és közművelődési szolgáltatás feladatellátási szerződésről 
 
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Remeteszőlős Község Önkormányzatával nyilvános könyvtári és közművelődési 
szolgáltatás feladatellátási szerződésben a hozzájárulás mértékét Remeteszőlős erre 
a célra szolgáló állami feladatellátási finanszírozásából 650.000,- Ft/év összegben 
határozza meg. 
 
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a szükséges lépések megtételére és módosított feladatellátási 
szerződés aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
 
 
 
 


