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Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat 

3231 Gyöngyössolymos Szabadság út 139. 

 

 

 

 

Szám:…..……../2022. 

 

ELŐTERJESZTÉS 
 

Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  

2022. március 8-i rendkívüli ülésére 

Tárgy:      3. napirend: A Gárdonyi Géza Művelődési Ház működést 

meghatározó 2022. évi dokumentumainak, 2021. évi 

beszámolójának elfogadása 

 

Előterjesztő:    Asztalos Miklós polgármester 

Előkészítő:    dr. Behan Anett Éva jegyző 

     

Tárgyalja és véleményezi:  - 

 

    

Melléklet     határozati javaslat 

                                               Beszámoló 2021. évről 

                                               2022. évi terv 

    Rendezvénynaptár 2022. 

 

Meghívottak:    Képviselő-testület tagjai  

Törvényességi észrevétel:  az előterjesztés törvényes. 

 

Tárgyalás:   nyilvános ülés       

  

 

    zárt ülés       

  

 

Elfogadás:   egyszerű többség       

  

 

    minősített többség      
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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

       

Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 13/2020. (II.26.) számú 

határozatában előírta Rédéné Német Mária Intézményvezető Asszony számára, hogy a 

következő évi munkaterve elkészítésekor számoljon be a Gárdonyi Géza Művelődési Ház és 

Könyvtár 2022. évi munkatervének, valamint szolgáltatási tervének megvalósulásáról és az 

előző, 2021. évben végzett tevékenységének beszámolójáról.   

 

Az Intézményvezető Asszony elkészítette beszámolóját a Művelődési Ház 2021. évi 

tevékenységéről és a 2022. évi tervekről, melyekben az alapításakor megfogalmazott 

feladatok és célok szerint igyekszik betölteni szerepét a település kulturális életében 2022. 

évben is.  

 

A döntés célja, pénzügyi hatása:  

 

A döntés célja a Gárdonyi Géza Művelődési Ház 2022. évi működését meghatározó és 2021. 

évi tevékenységének beszámolójáról szóló dokumentumok elfogadása. Közvetlen pénzügyi 

hatással jelen előterjesztés nem rendelkezik.  

 

 A döntéshez kapcsolódó jogszabályi környezet bemutatása 

 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény    

(továbbiakban: Mötv.)  42. §  17. pontja szerint A képviselő-testület hatásköréből nem 

ruházható át: 

… 

17. *  amit törvény a képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe utal.;… 

 

47. §… 

(2) A javaslat elfogadásához az egyszerű többséget igénylő javaslat esetén a jelen levő 

önkormányzati képviselők, minősített többséget igénylő javaslat esetén az önkormányzati 

képviselők több mint a felének igen szavazata szükséges. A betöltetlen önkormányzati 

képviselői helyet a határozatképesség szempontjából betöltöttnek kell tekinteni. 

 

50. §  Minősített többség szükséges a 42. § 1., 2., 5., 6., 7. és 16. pontjában foglalt, továbbá a 

törvényben és a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott ügyek eldöntéséhez, az 

önkormányzati képviselő kizárásához, az összeférhetetlenség, valamint a méltatlanság 

megállapításához, a képviselői megbízatás megszűnéséről való döntéshez, valamint a 46. § (2) 

bekezdés c) pontja szerinti zárt ülés elrendeléséhez. 

 

A Képviselő-testület hatásköre az 42. § 17. pontján, az egyszerű szavazattöbbség az Mötv. 

47.§ (2) bekezdésén és 50. §-án alapul.  

 

Egyszerű többség: Az ülésen  jelen lévő képviselők több mint felének (legalább 3 képviselő) 

egybehangzó szavazata az egyszerű többség. 

 

 

 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100189.tv#lbj56idbde4
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Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati 

javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

 

Gyöngyössolymos, 2022. március 2. 

 

 

     

    Asztalos Miklós  

                                Polgármester 

 

 

Határozati javaslat: 

 

Sz:   /2022.(III….)                               Tárgy: Javaslat iskolai körzethatár megállapítására 

 

HATÁROZAT 

 

Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a „A Gárdonyi Géza 

Művelődési Ház működést meghatározó 2022. évi dokumentumainak, 2021. évi 

beszámolójának elfogadása” tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:  

 

1. Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy a 

Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár 2021. évi munkatervét, valamint 

szolgáltatási tervének megvalósulásáról szóló beszámolót elfogadja az 1. számú 

melléklet szerinti tartalommal.   

 

2. A Képviselő – testület a Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár 2022. évi 

munkatervét és szolgáltatási tervét a 2. számú mellékletben fogalt tartalommal 

elfogadja.  

 

Felelős: Asztalos Miklós polgármester    

Határidő: azonnal 

 

3. A Képviselő- testülete felkéri az intézményvezetőt, hogy gondoskodjon a 

munkatervben foglalt feladatok megvalósításáról 

 

Felelős: Rédéné Német Mária intézményvezető    

Határidő: értelemszerű 

 

 

 
Az előterjesztés és a döntési javaslat törvényes! 

 

 

dr. Behan Anett Éva       
           jegyző 

 


