
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének  4. napirend 

2018. november 15-i rendes, nyílt ülése 

 

 
 
 

ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐLAP 
 
E-szám: 115/2018. 
 
Tárgy: Az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosítása 

 
 
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. november 7. 
 
 jegyző 
 
 
 
Az előterjesztés kiküldhető – nem küldhető ki. 
 
 
Nagykovácsi, 2018. november 7.  
 
 
 polgármester 
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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

2017. december 6-án az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár nyilvános könyvtári 
funkciójának ellátását szakértői vizsgálat ellenőrizte. A vizsgálat eredményeiről szóló 
az Emberi Erőforrások Minisztériuma Közgyűjteményi Főosztály 255-
1/2108/KÖZGYUJT iktatószámú hivatalos visszajelzését követően az intézmény 
vezetője intézkedési tervet készített.  

Az intézkedési terv eredményeként kerül sor az Öregiskola Közösségi Ház és 
Könyvtár könyvtári egységének alapdokumentumaival és működésével kapcsolatos 
módosításokra.  

Az Országgyűlés 2017-ben módosította a muzeális intézményekről, a nyilvános 

könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényt (továbbiakban. 

Kultv.). Az emberi erőforrások minisztere a közművelődési alapszolgáltatások, 

valamint a közművelődési intézmények és közösségi színterek követelményeiről a 

20/2018. (VII. 9.) számú rendeletben állapított meg további szabályokat. A jogszabályi 

környezet változása miatt a települési önkormányzatoknak felül kell vizsgálnia a helyi 

közművelődésről szóló rendeletét, valamint a közművelődési intézmények 

alapdokumentumait.  

Az ellenőrzés, valamint a jogszabályi környezet változása mindenképpen szükségessé 

teszi az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását.  

A korábbi szabályzat nem tartalmazta teljeskörűen a Kultv. 55. § (1) és 65. § (2) 
bekezdésekben meghatározott nyilvános könyvtári alapfeladatokat, valamint a 
kormányzati funkciók szerinti besorolását. Az SZMSZ a kormányzati funkciók, 
államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. 
(XII. 29.) NGM rendelet szerint is pontosításra került.  

Intézményvezető asszony az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elkészítette 

az intézmény SZMSZ módosítását.  

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg, és döntsön a 

határozati javaslat elfogadásáról. 

 

Nagykovácsi, 2018. november 7. 

Kiszelné Mohos Katalin 
                                                                                             polgármester 
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HATÁROZATI JAVASLAT  
 
 

Tárgy: Döntés az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról 
 
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 

Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatát az 

előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

Felkéri a Polgármestert és az Intézményvezetőt a szükséges intézkedések 

megtételére. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
 
 


