BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
OKTATÁSI, KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁG
Szám: 9/2015 OKSB

JEGYZŐKÖNYV
az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
2015. november 23-án, (hétfőn) 13:45 órakor
megtartott rendes nyilvános üléséről

Az ülés helye:

Polgármesteri Hivatal tárgyaló

Jelen vannak:

Major Ede elnök
Márton András tag
Pártai Lucia tag

Meghívottak:

dr. Udvarhelyi István jegyző

Jegyzőkönyvvezető:

Dr. Kovách-Janitsek Romola
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Javasolt napirend:
Nyílt:
1. Javaslat a Budakalászi Bölcsőde, a Nyitnikék Óvoda és a Telepi Óvoda alapító
okiratának módosítására
134/2015.(XI.26.) sz. előterjesztés
Tárgyalja: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
Előterjesztő: Rogán László polgármester

Major Ede elnök köszönti a megjelenteket. A rendkívüli bizottsági ülést megnyitja.
Megállapítja, hogy a bizottság 3 fővel határozatképes. Kéri a meghívóban szereplő
napirend elfogadását.
Nincs észrevétel a bizottsági tagok részéről.
Az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság 3 igen szavazattal a javasolt napirendet
elfogadta és jegyzőkönyv hitelesítőnek Pártai Lucia-t bízza meg.
Napirend megtárgyalása:
Nyílt:
1. Javaslat a Budakalászi Bölcsőde, a Nyitnikék Óvoda és a Telepi Óvoda alapító
okiratának módosítására
134/2015.(XI.26.) sz. előterjesztés
Major Ede bizottsági elnök ismerteti az előterjesztést és az előzményeket.
A Nyitnikék Óvoda jelenleg hatályos alapító okiratát a Képviselő-testület a
26/2015.(II.20.) normatív határozatával módosította és fogadta el 2015. február
hónapban. Ezt követően a Magyar Államkincstár a Nyitnikék Óvoda és Telepi Óvoda
alapító okiratának 2015. évi felülvizsgálata során írásban észrevételezte, hogy az
óvodák hivatalos nevének képzése nem a „nevelési-oktatási intézmények működéséről
és a köznevelési intézmények névhasználatáról” szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI
rendelet alapján történt.
A Rendelet 125.§ (1) bekezdése „ Egyedi elnevezésként bármilyen megnevezés adható,
ha az nem megtévesztő vagy a használatát más jogszabály nem tiltja. Az egyedi
elnevezés a köznevelési intézmény hivatalos nevében az ellátott feladatokat tükröző
jogszabály szerinti megnevezések előtt áll, és elősegíti a köznevelési intézmény
azonosítását és más, azonos vagy hasonló tevékenységet folytató intézménytől való
megkülönböztetését.” alapján a MÁK javaslata az óvodák elnevezésre: Budakalászi
Nyitnikék Óvoda és Budakalászi Telepi Óvoda.
Továbbá „Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.)
Korm. rendelet 180.§ rendelkezéseinek megfelelően a költségvetési szervek alapító
okirataiban „A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok
osztályozási rendjéről szóló 68/2013.(XII.29.) NGM rendelet alapján 2014. január 1.
napjától át kell vezetni a rendeletben előírt módosításokat, ill. kiegészítéseket. Az
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óvoda alaptevékenységének szakfeladat szerinti besorolása helyett a kormányzati
funkciók szerinti besorolása kerül az alapító okiratban meghatározásra.
(Az átvezetéseket az egyéb módosítások alkalmával kell végrehajtani, így ebből
kifolyólag is felülvizsgálatra kerül a Telepi Óvoda alapító okirata, a Nyitnikék Óvoda
alapító okirata 2015. februárjában már ennek megfelelően történt.)
A MÁK 2015. január 1. napjától az alapító okiratok formai egységesítése érdekében a
MÁK honlapján közzé tett előírás és minta alapján kéri az alapító okirat teljes
felülvizsgálatát és formai átdolgozását.
http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/koltsegvetesiinformaciok/torzskonyv_nyomtatvanyok
Az 1. sz. melléklet a Budakalászi Nyitnikék Óvoda a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt okiratát tartalmazza.
A Telepi Óvoda módosított és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt okiratát a
2. sz. melléklet tartalmazza. A Telepi Óvoda esetében az okirat alaki, formai
változtatása és névhasználat megnevezése mellett az ingatlan méretére vonatkozó
változtatások is átvezetésre kerültek.
A Budakalászi Bölcsőde módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt okiratát a 3. sz.
melléklet tartalmazza.
Ercsényi Tiborné alpolgármester: a MÁK-ból jött a felhívás, mert onnan jön a fizetés
kifizetése. Az ő számukra lenne könnyebbség. Az alapító okiratokat módosítanunk kell
emiatt.
Major Ede elnök szavazásra bocsátja az előterjesztésben szereplő határozati
javaslatokat, valamint a beszámolók elfogadására vonatkozó határozati javaslatokat.
Kérdés, több hozzászólás nem volt. Major Ede bizottsági elnök felolvassa az
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.
Az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság 3 egyhangú igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
54/2015.(XI.23.) OKSB határozat
Az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság elfogadásra javasolja a
Képviselőtestületnek az alábbi határozati javaslatot:
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete által a 26/2015. (II.26.) normatív
határozattal jóváhagyott Nyitnikék Óvoda (2011 Budakalász, Pomázi út 3., OM:
032875) 7/1/2015. okiratszámú alapító okiratát az intézmény nevének meghatározását
a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 125.§ (1) bekezdése alapján
módosítja.
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A Képviselő-testület a jelen módosítással egységes szerkezetbe foglalt és a határozat
mellékletét képező 7/2/2015 okiratszámú alapító okiratot jóváhagyja, ezzel egyidejűleg
a törzskönyvi nyilvántartásban szereplő 7/1/2015. okiratszámú alapító okiratát a jelen
okirat törzskönyvi nyilvántartásba vételének napjától visszavonja.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a 7/2/2015. okiratszámú alapító okirat MÁK Budapesti és Pest megyei Igazgatóságának - törzskönyvi nyilvántartásba vétel
céljából történő benyújtására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság 3 egyhangú igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
55/2015.(XI.23.) OKSB határozat
Az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság elfogadásra javasolja a
Képviselőtestületnek az alábbi határozati javaslatot:
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete által a 348/2012.(XII.21.)
normatív határozattal jóváhagyott Telepi Óvoda (2011 Budakalász, Mályva utca 1. OM:
032877) alapító okiratát a Magyar Államkincstár által 2015. január 1. napjától előírt
egységes formai követelmények alkalmazása és a az intézmény nevének
meghatározását illetően a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési
intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 125.§ (1)
bekezdése alapján módosítja.
A Képviselő-testület a jelen módosítással egységes szerkezetbe foglalt és a határozat
mellékletét képező 3/1/2015 okiratszámú alapító okiratot jóváhagyja, ezzel egyidejűleg
a törzskönyvi nyilvántartásban szereplő 2012. december 21. napján kelt,
348/2012.(XII.21.) normatív határozattal elfogadott alapító okiratát a jelen okirat
törzskönyvi nyilvántartásba vételének napjától visszavonja.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a határozat mellékletét képező 3/1/2015.
okiratszámú alapító okirat - MÁK Budapesti és Pest megyei Igazgatóságának törzskönyvi nyilvántartásba vétel céljából történő benyújtására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság 3 egyhangú igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
56/2015.(XI.23.) OKSB határozat
Az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság elfogadásra javasolja a
Képviselőtestületnek az alábbi határozati javaslatot:
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete által a 117/2014.(VI.03.) normatív
határozattal jóváhagyott Budakalászi Bölcsőde (2011 Budakalász, Budai út 10.) alapító
okiratát a Magyar Államkincstár útmutatása és a 2015. január 1. napjától előírt
egységes formai követelmények alkalmazása alapján módosítja.
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A Képviselő-testület a jelen módosítással egységes szerkezetbe foglalt és a határozat
mellékletét képező 4/1/2015 okiratszámú alapító okiratot jóváhagyja, ezzel egyidejűleg a
törzskönyvi nyilvántartásban szereplő 2014. június 12. napján kelt, 117/2014.(VI.03.)
normatív határozattal elfogadott alapító okiratát a jelen okirat törzskönyvi
nyilvántartásba vételének napjától visszavonja.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a határozat mellékletét képező 4/1/2015.
okiratszámú alapító okirat - MÁK Budapesti és Pest megyei Igazgatóságának törzskönyvi nyilvántartásba vétel céljából történő benyújtására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Több napirend nem volt. Major Ede bizottsági elnök az ülést berekeszti.

K.M.F.

Major Ede
elnök

Pártai Lucia
hitelesítő

Dr. Kovách-Janitsek Romola
jegyzőkönyvvezető
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