BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
OKTATÁSI, KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁG ÉS A NÉPJÓLÉTI BIZOTTSÁGA
Szám: 5/2015 OKSB, 5/2015 NJB

JEGYZŐKÖNYV

az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság és a Népjóléti Bizottság
2015. május 27-én, (szerdán) 13:00 órakor
megtartott rendes együttes nyilvános üléséről

Az ülés helye:
Jelen vannak:
OKSB részéről:

Polgármesteri Hivatal, tárgyaló

Major Ede elnök
Kompaktor Jánosné tag
Balogh Csaba

NJB részéről:

Tolonics István elnök
Kárász Jánosné
Garami Lászlóné
Balogh Csaba

Meghívottak:

Ercsényi Tiborné alpolgármester
dr. Udvarhelyi István jegyző
Pál Béla képviselő
Kovács Andrea kommunikációs munkatárs
Fehérváriné Básits Margit óvodavezető
Kernreiter Péterné óvodavezető

Jegyzőkönyvvezető:

Liptákné Szandi Ágnes
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Javasolt napirend:
Nyílt napirendi pontok:
1. Javaslat a Telepi Óvoda vezetői pályázatának elbírálására, az intézmény vezetőjének
megbízására
75/2015.(V.28.) sz. előterjesztés
Tárgyalja: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
Előterjesztő: Rogán László polgármester
2. Javaslat az általános iskolák működtetői kötelezettségének vállalásával kapcsolatos döntés
meghozatalára
85/2015.(V.28.) sz. előterjesztés
Tárgyalja: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság
Előterjesztő: Rogán László polgármester
3. Javaslat a Kalászi Média pályázat elbírálására
73/2015.(V.28.) sz. előterjesztés
Tárgyalja: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
Előterjesztő: Rogán László polgármester
4. Javaslat a Fanny-Film Kft. beszámolójának elfogadására
Bizottsági hatáskör
Tárgyalja: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
Előterjesztő: Major Ede bizottsági elnök
5. Javaslat Szentendrei Kézilabda Club budakalászi név- és címerhasználatához
80/2015.(V.28.) sz. előterjesztés
Tárgyalja: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
Előterjesztő: Rogán László polgármester
Zárt napirendi pontok:
6. Javaslat a városi díjak odaítélésére
74/2015.(V.28.) sz. előterjesztés
Tárgyalja: Népjóléti Bizottság, Oktatási Kulturális és Sport Bizottság
7. Javaslat lakásbérleti díjtartozás rendezésére
Bizottsági hatáskör
Tárgyalja: Népjóléti Bizottság
Előterjesztő: Tolonics István bizottsági elnök

Major Ede elnök köszönti a megjelenteket. OKSB 3 fővel, a NJB 4 fővel határozatképes.
Javasolja, hogy a Népjóléti Bizottságot érintő zárt napirendeket tárgyalja elsőként a Bizottság.
A Népjóléti Bizottság 4 egyhangú igen, az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság 3 egyhangú
igen szavazattal a módosított napirendet elfogadta.

A Bizottság az 1. és 2. napirendet zárt ülésen tárgyalta.
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3. Javaslat a Fanny-Film Kft. beszámolójának elfogadására
Bizottsági hatáskör
Major Ede elnök röviden ismerteti az előzményeket, valamint az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem volt. Major Ede elnök felolvassa az előterjesztésben szereplő
határozati javaslatot.
Az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság 2 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozta:
34/2015.(V.27.) OKSB határozat
Budakalász Város Önkormányzat Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága a
Fanny-Film Kft. 2014-2015. évre vonatkozó szolgáltatási tevékenységéről szóló
beszámolóját elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: bizottság elnöke

4. Javaslat a Kalászi Média pályázat elbírálására
73/2015.(V.28.) sz. előterjesztés
Major Ede elnök ismerteti az előzményeket valamint az előterjesztést.
Mányai Zoltán ügyvezető rövid kiegészítést tesz az elhangzottakhoz, majd válaszol a feltett
kérdésekre.
Pál Béla: Küldtem be egy módosító javaslatot.
Dr. Krepárt Tamás: Úgy gondolom, hogy érvényes pályázat érkezett be az Önkormányzathoz.
Amíg az országos hozzáférés nem biztosított, addig is nagyon fontos, hogy rögzítjük az anyagot.
Bár külön bontásban szerepel a tv és az újság, de az nyilvánvaló, hogy az újság úgy tud ennyiért
megjelenni, hogy az újságban megjelenő cikkek, fotók nagyrészt a tv anyagából kerülnek bele.
Major Ede: Úgy gondolom, hogy elfogadható összeg szerepel az ajánlatban.
Pál Béla: Ki lett írva egy pályázat. Jelenleg a felhasználók nagy többsége nem mobiltelefonon
nézi a műsort, hanem a televízión keresztül. Azért is javaslom elfogadni a módosító
indítványomat, hogy ezzel inspirálva legyen a Fanny film
Mányai Zoltán: Van egy tételesen leírt feladatsor, aminek mi megfelelünk. Van egy pár tétel, ami
elvárás. Ennek teljesítésére megkezdtük a szükséges lépéseket. A UPC-vel most vagyunk
tárgyalásban.
Major Ede elnök felolvassa az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.
Az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság 2 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozta:
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35/2015.(V.27.) OKSB határozat
Az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság elfogadásra
Képviselőtestületnek az alábbi határozati javaslatot:

javasolja

a

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Kalászi Média
Pályázatot” érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja.
A Képviselő-testület Budakalász Város médiumainak - újság, helyi TV - együttes
előállítására és üzemeltetésére az érvényes pályázatot benyújtó Fanny-Film Kft-t
(2000 Szentendre, Kovács László utca 18/b adószám: 14696239-2-13, cégj.sz.:
13-09-129655, ügyvezető: Mányai Zoltán) bízza meg határozott időre, 2015.
július 1. napjától 2016. június 30. napjáig, a pályázati kiírásban meghirdetett
feltételekkel.
A szolgáltatás díjai az alábbiak szerint alakulnak:
média elemek
helyi TV
városi újság
Budakalászi Hírmondó

havi díj
br. 1.000.000 Ft
br. 500.000 Ft

éves díj
br. 12.000.000 Ft
br. 6.000.000 Ft
évi 12 lapszám megjelentetésére

A szolgáltatások díjainak fedezetét az önkormányzat a 4/2015. (II.20.) számú
költségvetési rendeletében biztosítja. A Képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert a határozat mellékletét képező megállapodás aláírására.
Határidő: 2015. július 1.
Felelős: polgármester

5. Javaslat a Telepi Óvoda vezetői pályázatának elbírálására, az intézmény vezetőjének
megbízására
75/2015.(V.28.) sz. előterjesztés
Major Ede elnök ismerteti az előzményeket, valamint az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem volt. Major Ede elnök felolvassa az előterjesztésben szereplő
határozati javaslatot.
Az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság 3 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
36/2015.(V.27.) OKSB határozat
Az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság elfogadásra
Képviselőtestületnek az alábbi határozati javaslatot:

javasolja

a

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Budakalász, Telepi
Óvoda intézményvezetői feladatainak ellátására 2015. augusztus 01-től - 2020.
július 31-ig FEHÉRVÁRINÉ BÁSITS MARGIT-ot bízza meg. Garantált
alapilletményét a hatályos jogszabályok alapján bruttó 389 511 Ft összegben,
vezetői pótlékát az illetményalap 40%-ában, azaz 66 300 Ft összegben
határozza meg. Ennek alapján a jelenlegi illetménye összesen bruttó 455 811 Ft.
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Határidő: 2015. augusztus 1.
Felelős: Polgármester

6. Javaslat az általános iskolák működtetői kötelezettségének vállalásával kapcsolatos
döntés meghozatalára
85/2015.(V.28.) sz. előterjesztés
Major Ede elnök ismerteti az előzményeket, valamint az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem volt. Major Ede elnök felolvassa az előterjesztésben szereplő
határozati javaslatot.
Az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság 3 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
37/2015.(V.27.) OKSB határozat
Az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság elfogadásra
Képviselőtestületnek az alábbi határozati javaslatot:

javasolja

a

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről
szóló törvény alapján nyilatkozik arra vonatkozóan, hogy 2015. szeptember 1.
napjától az állami intézményfenntartó központ fenntartásában lévő köznevelési
intézmények, helyi általános iskolák - Szentistvántelepi Általános Iskola (2011
Budakalász, Martinovics u. 9.) és a Kalász Suli Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola (2011 Budakalász, Budai út 54.) - működtetői feladatait,
működtetői kötelezettségét a nemzeti köznevelésről szóló törvény 74.§.(4)
bekezdés a) pontjában foglaltak szerint nem vállalja.
Az önkormányzat a tulajdonát képező és az állami intézményfenntartó
központnak átadott ingó és ingatlan vagyon működtetéséhez az eddigi
mértékben megállapított havi 6.235 e Ft hozzájárulás megfizetését a
továbbiakban is vállalja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az iskolák működtetési
kötelezettségének átadása ügyében eljárjon, a szükséges dokumentumokat írja
alá.
Határidő: 2015. június 15.
Felelős: polgármester

7. Javaslat Szentendrei Kézilabda Club budakalászi név- és címerhasználatához
80/2015.(V.28.) sz. előterjesztés
Major Ede elnök ismerteti az előzményeket, valamint az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem volt. Major Ede elnök felolvassa az előterjesztésben szereplő
határozati javaslatot.
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Az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság 3 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
38/2015.(V.27.) OKSB határozat
Az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság elfogadásra
Képviselőtestületnek az alábbi határozati javaslatot:

javasolja

a

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a Szentendrei
Kézilabda Club kérelmére az egyesület „Budakalászi” név és címer
használatához, az egyesület „Budakalász Férfi Kézilabda Club” néven történő
bejegyzéséhez. A Képviselő-testület felkéri az egyesület elnökét, hogy a
cégbíróság jogerős végzésének másolati példányát a kézhez vételtől számított 8
napon belül a Polgármesteri Hivatalba nyújtsa be.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

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

K.M.F.

Major Ede
bizottsági elnök

Tolonics István
bizottsági elnök

Kompaktor Jánosné
hitelesítő

Liptákné Szandi Ágnes
jegyzőkönyvvezető
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