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ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP 
 
E-szám: 38/2018. 
 
Tárgy: Az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár 2017. évi beszámolója 
 
Előterjesztő neve: Kiszelné Mohos Katalin polgármester 
Előadó neve: Grégerné Papp Ildikó 
 
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. március 14. 
 
 
        jegyző 
 
 
Az előterjesztés kiküldhető – nem küldhető ki. 
 
 
 
Nagykovácsi, 2018. március 14. 
         
 
 
        polgármester 
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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 7 
pontja szerint a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében 
ellátandó helyi önkormányzati feladatok közé tartozik a kulturális szolgáltatás, 
különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti 
szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési 
tevékenység támogatása. 

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 
szóló 1997. évi CXL. törvény 76. § (1) szerint a települési önkormányzatok kötelező 
feladata a helyi közművelődési tevékenység támogatása. 
 

Az 1997. évi CXL. törvény, valamint az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár 
Szervezeti és Működési Szabályzata alapján 2016. decemberében Diószeghy 
Tünde, intézményvezető asszony elkészítette az intézmény 2017. évre vonatkozó 
munkatervét, melyet Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 
143/2016. (XII. 15.) számú határozatával elfogadott. 
Intézményvezető asszony a melléklet szerinti tartalommal összeállította az 
Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár 2017. évi beszámolóját.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a 
határozati javaslat elfogadására.  
 
A határozat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
 
Nagykovácsi, 2018. március 14. 
 
 
        Kiszelné Mohos Katalin 
               polgármester 
 
 
 

Határozati javaslat 
 
Tárgy: Döntés az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár 2017. évi 
beszámolójának elfogadásáról 
 
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Öregiskola 
Közösségi Ház és Könyvtár 2017. évi beszámolóját az előterjesztés melléklete 
szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Határidő. azonnal 
Felelős: intézményvezető 
 


