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BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
 OKTATÁSI, KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁG 

Szám:  1/2015 OKSB 
 
 

 J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság  

2015. január 27-én, (kedden) 15:00 órakor 

megtartott rendes nyilvános üléséről 

 

 

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tárgyaló 

 

Jelen vannak: Major Ede elnök 

Balogh Csaba tag 

Márton András tag 

Pártai Lúcia tag 

Kompaktor Jánosné tag 

 

Meghívottak:  Villám Zsuzsanna referens 

Pál Béla tag 

 

Jegyzőkönyvvezető: Liptákné Szandi Ágnes 
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Javasolt napirend: 
 
1. Javaslat az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság ügyrendjének és 2015. évi 

munkatervének elfogadására 
Bizottsági hatáskör 
Tárgyalja: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 
Előterjesztő: Major Ede bizottsági elnök 

 
2. Javaslat a Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2014. évi  működéséről szóló 

beszámoló elfogadására 
4/2015.(I.29.) sz. előterjesztés 
Tárgyalja: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
3. Javaslat a Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2015. évre szóló 

munkatervének jóváhagyására  
Bizottsági hatáskör 
Tárgyalja: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 
Előterjesztő: Major Ede bizottsági elnök 

 
4. Javaslat a Telepi Óvoda és Nyitnikék Óvoda napi nyitva tartásának meghatározására 

Bizottsági hatáskör 
Tárgyalja: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 
Előterjesztő: Major Ede bizottsági elnök 

 
5. Javaslat a Budakalászon működő, önkormányzati fenntartású bölcsődék és óvodák 

nyári zárva tartási idejének meghatározására 
Bizottsági hatáskör 
Tárgyalja: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 
Előterjesztő: Major Ede bizottsági elnök 

 
6. Beszámoló az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 2014. évi átruházott 

hatáskörökben hozott döntéseiről  
16/2015.(I.29.) sz. előterjesztés 
Tárgyalja: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
 
Major Ede elnök köszönti a megjelenteket. A bizottsági ülést megnyitja. Megállapítja, 
hogy a bizottság 4 fővel határozatképes. Javasolja a meghívóban szereplő napirend 
elfogadását. 
 
Az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság a javasolt napirendet 4 egyhangú igen 
szavazattal elfogadta. 
 
Napirend megtárgyalása 
 
1. Javaslat az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság ügyrendjének és 2015. évi 

munkatervének elfogadására 
Bizottsági hatáskör 



3 / 8 
 

 
Major Ede elnök röviden ismerteti az előterjesztést. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. Major Ede elnök felolvassa az előterjesztésben szereplő 
határozati javaslatokat.  
 
Az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság 4 egyhangú igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 

1/2015.(I.27.) OKSB határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Oktatási, Kulturális és Sportbizottsága 
elfogadja a bizottság 2015. évi Munkatervét a határozat melléklete 
szerint. 
 
Felelős: bizottsági elnök 
Határidő: azonnal 

 
Az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság 4 egyhangú igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 

2/2015.(I.27.) OKSB határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Oktatási, Kulturális és Sportbizottsága 
elfogadja ügyrendjét a határozat melléklete szerint. 
 
Felelős: bizottság elnöke 
Határidő: azonnal 

 
 
2. Javaslat a Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2014. évi működéséről 

szóló beszámoló elfogadására 
4/2015.(I.29.) sz. előterjesztés 

 
Major Ede elnök felkéri Benkó Attila intézményvezetőt, hogy terjessze elő a 
beszámolót. 
 
Benkó Attila: Igyekeztem a beszámolót úgy összeállítani, hogy mindenre kiterjedő 
legyen. 2013-as évet gondoltam az alapozás, 2014-es évet az építkezés évének. Nehéz, 
örömteli év volt. Amit elterveztünk, meg tudtuk valósítani. Mind a rendezvényszámunk, 
mind a részt vevők száma jelentősen emelkedett. Egyre többen jöttek hozzánk a 
kistérségből és a Fővárosból is. A Pomázi művelődési ház felújítása kapcsán is sokan 
megkerestek bennünket. 
A pályázatok eléggé kiszámíthatatlanok, de igyekszünk minden lehetőséget kihasználni. 
A Metróval sikerült olyan kapcsolatos kialakítanunk, hogy havi rendszerességgel 
kapunk támogatást. 
Személyi állományban két változás történt. Az egyik kolléga az egészségügyi 
alkalmassági vizsgálaton nem ment át, a másiktól fegyelmivel váltunk meg.  
Szakmai rendezvényeken és a lakosság körében is jók a visszajelzéseink.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. Major Ede elnök felolvassa az előterjesztésben szereplő 
határozati javaslatot.  
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Az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság 4 egyhangú igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 

3/2015.(I.27.) OKSB határozat 
Az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság elfogadásra javasolja a 
Képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslatot: 

 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kós Károly 
Művelődési Ház és Könyvtár 2014. évi működéséről szóló beszámolóját 
elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Rogán László polgármester 

 
 
3. Javaslat a Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2015. évre szóló 

munkatervének jóváhagyására  
Bizottsági hatáskör 

 
Major Ede ismerteti az előterjesztést. 
 

Pártai Lúcia megérkezett. A Bizottság 5 fővel folytatja munkáját. 
 
Márton András: Engem meglepett a tartalom. Ez nem munkaterv. Ebben van program, 
koncepció és elvárás. Nekem a munkaterv konkrét feladat, határidő és felelős.  
Nem azt mondom, hogy ez az anyag nem jó, de véleményem szerint nem ez a 
munkaterv. 
 
Benkó Attila: Egy közművelődési intézménynek ilyen a munkaterve. Azt gondoltam, 
hogy a bizottság nem arra kíváncsi, hogy mikor lesz a Kalászi vigasságok és azt ki 
szervezi. Szándék volt, hogy kiterjedjen minden munkaterületre. Szerettem volna 
láttatni, hogy honnan hová szeretnénk eljutni.  
 
Major Ede elnök felolvassa az előterjesztésben szereplő határozati javaslatokat.  
 
Az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság 5 egyhangú igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 

4/2015.(I.27.) OKSB határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága 
a Képviselő-testület átruházott hatáskörében eljárva a Kós Károly 
Művelődési Ház és Könyvtár (2011 Budakalász, Szentendrei út 9.) 2015. 
évre szóló munkatervét jóváhagyja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Major Ede OKSB elnök 

 
 

Kompaktor Jánosné távozott az ülésteremből. A Bizottság 4 fővel folytatja munkáját. 
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4. Javaslat a Telepi Óvoda és Nyitnikék Óvoda napi nyitva tartásának 

meghatározására 
Bizottsági hatáskör 

 
Major Ede elnök kérésére Villám Zsuzsanna referens részletesen ismerteti az 
előzményeket. 
 
Pártai Lúcia: Decemberi ülésen elhangzott, ha kiürül az óvoda, akkor haza lehet menni 
az óvodapedagógusoknak. Ez ezután is így lesz? 
 
Villám Zsuzsanna: Eddig is így volt, ezután is így lesz.  
 
Márton András: Egyetértek azzal, hogy legyen egységes, még úgy is, hogy a Vasútsori 
óvoda kivétel legyen. Hiányoltam a felmérésből, hogy mi indokolta az 5.30-as nyitást, 
és van-e olyan szülő, aki ekkorra hozná a gyermeket. Úgy gondolom, hogy ennek 
szerepelnie kellett volna. 
 
Villám Zsuzsanna: A felmérő lapok az OKSB augusztusi határozatának megfelelően 
készültek. Az én információim szerint a Telepi óvodában 6.30 körül jön az első 
gyermek, a Nyitnikékben 6.15 körül. 
 
Márton András: Tehát ez nem fog problémát okozni, hogy 6-tól lesznek nyitva az 
óvodák. 
 
Major Ede elnök felolvassa az előterjesztésben szereplő határozati javaslatokat.  
 
Az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság 4 egyhangú igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 

5/2015.(I.27.) OKSB határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága 
2/2011.(I.27.) sz. önkormányzati szervezeti és működési szabályzat 2. 
melléklet I/2. pontja által átruházott hatáskörében eljárva, a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83.§.(2) bekezdés b) 
pontjában kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat fenntartásában 
működő TELEPI ÓVODA (2011 Budakalász, Mályva u. 1., OM: 
032877) napi nyitva tartását 2015. március 1. napjától 600-1800 óra 
között határozza meg.  
A Képviselő-testület felkéri az óvodavezetőt a változtatások 
alapdokumentumokon történő átvezetésére, azok fenntartói egyetértésre 
történő benyújtására, a változtatások kihirdetésére és az óvodai 
munkarend ennek figyelembe vételével történő megszervezésére.  
 
Határidő: azonnal, alapdokumentumok jóváhagyása a soron következő 
rendes képviselő-testületi ülésen 
Felelős: OKSB elnök, intézményvezető  
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Az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság 4 egyhangú igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 

6/2015.(I.27.) OKSB határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága 
2/2011.(I.27.) sz. önkormányzati szervezeti és működési szabályzat 2. 
melléklet I/2. pontja által átruházott hatáskörében eljárva, a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83.§.(2) bekezdés b) 
pontjában kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat fenntartásában 
működő NYITNIKÉK ÓVODA (2011 Budakalász, Pomázi út 3., OM: 
032875) napi nyitva tartását a Pomázi úti székhelyen és a Szalonka 
utcai telephelyen 2015. március 1. napjától 600-1800 óra között határozza 
meg. A Vasútsori telephelyen működő óvodai csoportok esetében a 
nyitva tartás változatlanul, azaz 600-1730 óráig tart. 
A Képviselő-testület felkéri az óvodavezetőt a változtatások 
alapdokumentumokon történő átvezetésére, azok fenntartói egyetértésre 
történő benyújtására, a változtatások kihirdetésére és az óvodai 
munkarend ennek figyelembe vételével történő megszervezésére.  
 
Határidő: azonnal, alapdokumentumok jóváhagyása a soron következő 
rendes képviselő-testületi ülésen 
Felelős: OKSB elnök, intézményvezető 

 
 
Kompaktor Jánosné visszajött az ülésterembe. A bizottság 5 fővel folytatja munkáját. 

 
5. Javaslat a Budakalászon működő, önkormányzati fenntartású bölcsődék és 

óvodák nyári zárva tartási idejének meghatározására 
Bizottsági hatáskör 

 
Major Ede elnök ismerteti az előterjesztést. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. Major Ede elnök felolvassa az előterjesztésben szereplő 
határozati javaslatokat.  
 
Az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság 5 egyhangú igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 

7/2015.(I.27.) OKSB határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága 
a Képviselő-testület átruházott hatáskörében eljárva a BUDAKALÁSZI 
BÖLCSŐDE 2015. évi nyári zárva tartásának időpontját a Budai úti 
(székhely) intézményben 2015. június 22. napjától 2015. július 17. 
napjáig 4 hétben, a Mályva utcai telephelyen 2015. július 20. napjától 
2015. augusztus 14. napjáig szintén 4 hétben határozza meg. A Bizottság 
felkéri az intézményvezetőt, hogy a szülőket a nyári zárva tartás idejéről 
a jogszabályoknak megfelelően és a helyben szokásos módon 
tájékoztassa.  
  
Határidő: közzététel azonnal 
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Felelős: bizottsági elnök és bölcsődevezető 
 
 
Az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság 5 egyhangú igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 

8/2015.(I.27.) OKSB határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága 
a Képviselő-testület átruházott hatáskörében eljárva a NYITNIKÉK 
ÓVODA (Budakalász, Pomázi út 3.) 2015. évi nyári zárva tartásának 
időpontját 2015. június 22-tól 2015. július 17. napjáig 4 hétben határozza 
meg. A Bizottság felkéri az intézményvezetőt, hogy a szülőket a nyári 
zárva tartás idejéről a jogszabályoknak megfelelően és a helyben 
szokásos módon tájékoztassa.  
  
Határidő: közzététel azonnal 
Felelős: bizottsági elnök és óvodavezető 

 
 
Az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság 5 egyhangú igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 

9/2015.(I.27.) OKSB határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága 
a Képviselő-testület átruházott hatáskörében eljárva a TELEPI ÓVODA 
(Budakalász, Mályva u.1.) 2015. évi nyári zárva tartásának időpontját  
2015. július 20-től 2015. augusztus 14. napjáig 4 hétben határozza meg. 
A Bizottság felkéri az intézményvezetőt, hogy a szülőket a nyári zárva 
tartás idejéről a jogszabályoknak megfelelően és a helyben szokásos 
módon tájékoztassa.  
 
Határidő: közzététel azonnal 
Felelős: bizottsági elnök és óvodavezető 

 
 
6. Beszámoló az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 2014. évi átruházott 

hatáskörökben hozott döntéseiről  
16/2015.(I.29.) sz. előterjesztés 

 
Major Ede elnök ismerteti az előterjesztést. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. Major Ede elnök felolvassa az előterjesztésben szereplő 
határozati javaslatokat.  
 
Az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság 5 egyhangú igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 

10/2015.(I.27.) OKSB határozat 
Oktatási, Kulturális és Sportbizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-
testülenek az alábbi határozati javaslatot: 
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Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Oktatási, 
Kulturális és Sport Bizottság 2014. évben átruházott hatáskörben hozott 
döntéseiről szóló beszámolót elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Rogán László polgármester 

 
 
Több napirend nem volt. Major Ede elnök az ülést berekesztettel. 
 
 

K.M.F. 
 
 

Major Ede 
elnök 

 
 
Liptákné Szandi Ágnes 
jegyzőkönyvezető 


