
1 

 

www.budakalasz.hu 2011 Budakalász, Petőfi tér 1. • +36 26 340-266, 340-514 • info@budakalasz.hu 

 
 

2/2016. (I. 28.) sz. előterjesztés

 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2016. január 28-ai ülésére 

 

 

Tárgy:  Beszámoló az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 2015. évben 

átruházott hatáskörökben hozott döntéseiről 
 

Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 

Készítette:   Villám Zsuzsanna referens 

 

Ellenőrizte:  dr. Papp Judit aljegyző 

Egyeztetve:   dr. Udvarhelyi István jegyző 

 

Tárgyalja:   Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 

 

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. 

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges 
 

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

 

  



2 

 

Előterjesztés 

 

Tárgy: Beszámoló az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 2015. évben átruházott hatáskörökben 

hozott döntéseiről. 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Budakalász Város Önkormányzat Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága 2015. évben a Képviselő-

testület által átruházott hatáskörökben az alábbi döntéseket 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. 

 

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.  

 

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.  

 

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.  

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 
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intézményvezetőt, hogy a szülőket a nyári zárva tartás idejéről a jogszabályoknak megfelelően és a helyben 

szokásos módon tájékoztassa.  

 

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.  

 

17/2015.(III.24.) OKSB határozat 

Az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek az alábbi határozati 

javaslatot: 

Budakalász Város Önkormányzat Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága a nemzeti köznevelésről szóló 

törvény alapján az önkormányzat fenntartásában működő TELEPI ÓVODA 2015. évben felülvizsgált és az 

óvoda napi nyitva tartását érintő változásoknak megfelelően átdolgozott Házirendjében és Szervezeti 

Működési Szabályzatában foglaltakkal egyetért. 

 

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. 

 

51/2015.(IX.21.) OKSB határozat: 

Budakalász Város Önkormányzat Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága a Budakalászi Bölcsőde és Mályva 

Bölcsőde 2015/2016. gondozási év indításáról szóló tájékoztatóját tudomásul veszi. 

 

52/2015.(IX.21.) OKSB határozat: 

Budakalász Város Önkormányzat Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága a Nyitnikék Óvoda 2015/2016. 

nevelési év indításáról szóló tájékoztatóját tudomásul veszi. 

 

53/2015.(IX.21.) OKSB határozat: 

Budakalász Város Önkormányzat Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága a Telepi Óvoda 2015/2016. 

nevelési év indításáról szóló tájékoztatóját tudomásul veszi. 

 

57/2015.(XII.14.) OKSB határozat 

Budakalász Város Önkormányzat Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága a Képviselő-testület átruházott 

hatáskörében eljárva, az intézményvezetők kezdeményezésére hozzájárul  

• a Budakalászi Bölcsőde Budai út 10. sz. alatti intézményének a 2015. december 21-22-23. napokon 

és a 2015. december 28-29-30-31. napokon, míg a Mályva utcai Bölcsőde 2015. december 28-29-30-

31. napokon történő zárva tartásához, 

• a Nyitnikék Óvoda a 2015. december 28-31. közötti napokon történő zárva tartáshoz, 

• a Telepi Óvoda a 2015. december 28-31. közötti napokon történő zárva tartáshoz, 

• a Kós Károly Művelődési ház és Könyvtár 2015. december 30. és 31. napokon történő zárva 

tartáshoz 

azzal, hogy ezeken a napokon a gyermekek szülei a zárva tartást tudomásul veszik és elfogadják. A zárva 

tartásról a helyben szokásos módon teljességgel minden szülő vagy lakos előzetesen értesül. Az intézmények 

dolgozói számára a zárva tartás napjait az intézményvezető az évi rendes szabadságuk terhére igazolja.  
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Határozati javaslat 

 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 

2015. évben átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Rogán László polgármester 

 

 

Budakalász, 2016. január 18. 

Rogán László 

polgármester 

 

 

 


