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ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP 
 
 
 
E-szám: 120/2018. 
 

Tárgy: Az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár 2019. évi munkatervének 
elfogadása 

 
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. december 5. 
 

jegyző 
 
 
Az előterjesztés kiküldhető – nem küldhető ki. 
 
 
 
Nagykovácsi, 2018. december 5. 
 
 
        polgármester 
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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 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) bekezdése szerint a települési önkormányzatok 
kötelező feladata a helyi közművelődési tevékenység támogatása. 
A települési önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatások folyamatos 
hozzáférhetősége érdekében, közösségi színteret, illetve közművelődési intézményt 
biztosít. 
Az az önkormányzat, amely közösségi színteret vagy közművelődési intézményt tart 
fenn az 1997. évi CXL törvény 78/I. § (4) bekezdésében foglaltak alapján: 

- meghatározza a közösségi színtér vagy a közművelődési intézmény használati 
szabályait, működésének módját, valamint a közművelődési intézmény 
feladatait, 

- kiadja az általa fenntartott közművelődési intézmény alapító okiratát, jóváhagyja 
szervezeti és működési szabályzatát, éves munkatervét és költségvetését, 

- biztosítja a feladatok ellátásához és a közösségi színtér, illetve közművelődési 
intézmény fenntartásához szükséges, e törvény szerinti szervezeti, személyi, 
szakképzettségi és tárgyi feltételeket. 

 
Az 1997. évi CXL törvény, valamint az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár 
Szervezeti és Működési Szabályzata alapján az intézményvezető asszony elkészítette 
az intézmény 2019. évre vonatkozó munkatervét.  
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati 
javaslat egyszerű többséggel történő elfogadására.  
 
Nagykovácsi, 2018. december 5. 
 
 
        Kiszelné Mohos Katalin  
                 polgármester  
 
 

HATÁROZATI JAVASLAT  

 

Tárgy: Az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár 2019. évi munkatervének 
elfogadása 

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés 
melléklete szerinti tartalommal elfogadja az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár 
2019. évi munkatervét. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester, Intézményvezető 


