BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
OKTATÁSI, KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁG
Szám: 2/2015 OKSB

JEGYZŐKÖNYV

az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
a 2015. február 17-én, (kedden) 15:00 órakor
megtartott rendes nyilvános üléséről

Az ülés helye:

Polgármesteri Hivatal, tárgyaló

Jelen vannak:

Major Ede elnök
Márton András tag
Pártai Lúcia tag
Kompaktor Jánosné tag

Meghívottak:

Balsai Judit osztályvezető
Villám Zsuzsanna köznevelési referens
Kernreiter Péterné óvodavezető
Fehérváriné Básits Margit óvodavezető

Jegyzőkönyvvezető:

Liptákné Szandi Ágnes
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Javasolt napirend:
1. Javaslat Budakalász Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének 5. sz.
módosítására
20/2015.(II.19.) sz. előterjesztés
Tárgyalja: minden bizottság
Előterjesztő: Rogán László polgármester
2. Javaslat Budakalász Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésére
19/2015.(II.19.) sz. előterjesztés
Tárgyalja: minden bizottság
Előterjesztő: Rogán László polgármester
3. Javaslat a Nyitnikék Óvoda alapító okiratának módosítására
17/2015.(II.19.) sz. előterjesztés
Tárgyalja: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
Előterjesztő: Rogán László polgármester

Major Ede elnök köszönti a megjelenteket. A rendes ülést megnyitja. Megállapítja,
hogy a bizottság 5 fővel határozatképes. Javasolja a meghívóban szereplő napirend
elfogadását.
Az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság 5 egyhangú igen szavazattal a javasolt
napirendet elfogadta.

Napirend megtárgyalása:
1. Javaslat Budakalász Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének 5. sz.
módosítására
20/2015.(II.19.) sz. előterjesztés
Major Ede elnök kérésére Balsai Judit osztályvezető ismerteti az előzményeket.
Kérdés, hozzászólás nem volt. Major Ede elnök szavazásra bocsátja az előterjesztésben
szereplő rendelet-módosító javaslatot.
Az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság 5 egyhangú igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
11/2015.(II.17.) OKSB határozat
Az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság elfogadásra javasolja a
Képviselőtestületnek az alábbi rendelet-módosító javaslatot:
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a
Önkormányzat 2014 évi költségvetési rendeletének módosításáról szóló
../2015. (II. .) sz. rendeletét.

2. Javaslat Budakalász Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésére
19/2015.(II.19.) sz. előterjesztés
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Major Ede elnök kérésére Balsai Judit osztályvezető ismerteti az előzményeket.
Fehérváriné Básits Margit: Nem találtam meg az udvar második ütemének költségét.
Ennek sem az óvodapedagógusok, sem a szülők nem fognak örülni. A tetőfelújítás nem
halogatható. Folyamatosan átázik. Aki a javítást végzi, elmondta, hogy egy teljes
felújítás kellene.
Kernreiter Péterné: Láttam a költségvetésben a Vasútsori óvodára tetőjavításra
beállított összeget, csak azt nem tudom, hogy elég lesz-e.
Balsai Judit: A Képviselőtestület nem döntött arról, hogy az épületeket átadja az
intézményeknek. Így a beruházások, felújítások az önkormányzat költségvetésében
szerepelnek. Ha a kollégák nem jól becsülték meg, akkor fájjon a mi fejünk.
Márton András: A beruházások között szerepel a fekvő-rendőr. Ez ellen a fekvőrendőr
ellen felszólaltak már a mentők, a tűzoltók, katasztrófavédők.
Inkább utcabútorokkal kellene a forgalom-lassítást megoldani. Lehet, hogy ezt a
betervezett összegből meg lehet oldani. Módosító javaslatomat a testületnek írásban
benyújtom, hogy a fekvőrendőrök helyett utcabútorok elnevezés szerepeljen.
Pártai Lúcia: Csak a szomszéd településig, Pomázig kell menni, és megnézni, hogy ott
hogyan oldják ezt meg. Nagyon szép utcabútorok vannak, melyek csillapítják a
sebességet, de ha megkülönböztetett jelzésű jármű halad, nem kell 15 km-re lelassítania.
Kérdés, hozzászólás nem volt. Major Ede elnök szavazásra bocsátja az előterjesztésben
szereplő határozati és rendelet-alkotási javaslatot.
Az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság 5 egyhangú igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
12/2015.(II.17.) OKSB határozat
Az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság elfogadásra javasolja a
Képviselőtestületnek az alábbi határozati javaslatot:
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az adósságot
keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló
353/2011. (XII.30) Kormányrendelet 2. § (1) bekezdése szerinti saját
bevételét a 2016. évben 405 304 E Ft-ban, a 2017. évben 405 304 E Ftban, a 2018. évben 405 304 E Ft-ban határozza meg. A Képviselőtestület Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV.
törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből
eredő fizetési kötelezettségeinek várható összegét a 2016. évben 11 791
E Ft-ban, a 2017. évben 19 468 E Ft-ban, a 2018. évben 19 013 E Ft-ban
határozza meg, ezzel egyidejűleg az 221/2014.(XI.3.) Kt. határozatát
visszavonja. A fizetési kötelezettségek tartalmazzák a 2014-ben
megkötött, de év végéig nem folyósított hitelek valamint a 2015. évben
tervezett hitelfelvétel tőketörlesztését és kamatfizetését egyaránt.
Felelős: Polgármester
Határidő: folyamatos
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Az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság 5 egyhangú igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
13/2015.(II.17.) OKSB határozat
Az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság elfogadásra javasolja a
Képviselőtestületnek az alábbi rendelet-alkotási javaslatot:
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja az
Önkormányzat 2015 évi költségvetéséről szóló ../2015 (..) önkormányzati
rendeletét.
3. Javaslat a Nyitnikék Óvoda alapító okiratának módosítására
17/2015.(II.19.) sz. előterjesztés
Major Ede elnök kérésére Villám Zsuzsanna köznevelési referens ismerteti az
előzményeket.
Az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság 5 egyhangú igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
14/2015.(II.17.) OKSB határozat
Az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság elfogadásra javasolja a
Képviselőtestületnek az alábbi határozati javaslatot:
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete által a
247/2014.(XI.28.) normatív határozattal jóváhagyott Nyitnikék Óvoda
(2011 Budakalász, Pomázi út 3., OM: 032875) alapító okiratát a Magyar
Államkincstár 2014. december 12-én kelt felhívása és a 2015. január 1.
napjától a Magyar Államkincstár által előírt egységes formai
követelmények alapján módosítja.
A Képviselő-testület a jelen módosítással egységes szerkezetbe foglalt és
a határozat mellékletét képező 7/1/2015 okirat számú alapító okiratot
jóváhagyja, ezzel egyidejűleg a törzskönyvi nyilvántartásban szereplő
2012. december 12. napján kelt, 349/2012.(XII.21.) sz. Kt. határozattal
elfogadott alapító okiratát a jelen okirat törzskönyvi nyilvántartásba
vételének napjától visszavonja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az alapító okirat MÁK Budapesti és Pest megyei Igazgatóságának - törzskönyvi
nyilvántartásba vétel céljából történő benyújtására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Több napirend nem volt. Major Ede elnök az ülést berekeszti.
K.M.F.
Major Ede
elnök

Liptákné Szandi Ágnes
jegyzőkönyvvezető
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