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Előterjesztés száma: 8/2021.   

Iktatószám: H/84-3/2021. 

 

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

a 2021. január 28-i polgármesteri döntés meghozatalához  

 

 

 

Tárgy: A Székely Bertalan Művelődési Ház és Könyvtár beszámolója a 2020. évi 

szolgáltatási tervben és munkatervben elfogadott közművelődési feladatok és 

alapszolgáltatások megvalósulásáról 

 

 

Előkészítette:   Wilk Andrea munkaügyi ügyintéző    

 

Előterjesztő:     Pintér Lajos polgármester 

 

Az előterjesztést tárgyalja:  a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 

46. § (4) bekezdése értelmében veszélyhelyzetben a 

települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és 

hatáskörét a polgármester gyakorolja  

 

Az elfogadáshoz szükséges döntés típusa: nem releváns  

 

 

Törvényességi szempontból megfelel:    

  

 

 

 

      ……………………………………… 

                           dr. Filó-Szentes Kinga 

                            jegyző 
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VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 

 

A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 13/2020. (VII. 24.) önkormányzati rendelet 

(a továbbiakban: Közművelődési rendelet) 4. § (6) bekezdése értelmében az éves szolgáltatási 

tervben és munkatervben elfogadott közművelődési feladatok és alapszolgáltatások 

megvalósulásáról tárgy évet követő január hónapban az intézmény vezetője köteles az 

Önkormányzat Képviselő-testületének beszámolni. 
 

A Képviselő-testület a Székely Bertalan Művelődési Ház és Könyvtár 2020. évi szolgáltatási 

tervét (és munkatervét) 66/2020. (VI. 25.) KT-határozatával fogadta el. Az elfogadott 2020. 

évi terv tájékoztatásul a jelen előterjesztés 1. sz. mellékletét képezi.  

 

Pusztai-Krepsz Mónika megbízott intézményvezető a Székely Bertalan Művelődési Ház és 

Könyvtár korábbi vezetője Juhászné Bankó Erzsébet segédletével elkészítette a helyi 

közművelődési feladatok 2020. évi ellátásáról, illetve az éves munkatervben elfogadott 

közművelődési feladatok megvalósulásáról szóló beszámolót, melyet jelen előterjesztéshez 2. 

sz. mellékletként csatolunk.  

 

Az előterjesztés mellékletei:  

1. sz. mellékelt - Székely Bertalan Művelődési Ház és Könyvtár 2020. évi szolgáltatási 

terve 

2. sz. melléklet - a Székely Bertalan Művelődési Ház és Könyvtár 2020. évi 

Munkatervében meghatározott feladatok megvalósulásáról szóló beszámolója  
 

 

A fentiek után a Szada Nagyközség Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva az alábbi döntést hozta.  

 

Szada, 2021. január 28.      

    Pintér Lajos         

    polgármester 

 

 

POLGÁRMESTERI HATÁROZAT 

 

…/2021. (I. 28.) Polgármesteri határozat  

 

A Kormány által a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. 

rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva az alábbi döntést hozom. 

 

Szada Nagyközség Polgármestere – megköszönve egyben az intézmény 2020. évi munkáját - a 

Székely Bertalan Művelődési Ház és Könyvtár megbízott intézményvezetője által az intézmény 

2020. évi szolgáltatási tervében meghatározott feladatok megvalósulásáról szóló beszámolóját 

a 8/2021. számú előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja.  
 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 


