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bizottsági hatáskör 

 

Budakalász Város Önkormányzat  

Oktatási Kulturális és Sport Bizottságának 

2016. december 12-ei rendes ülésére 

 

 

Tárgy:  Javaslat az intézmények 2016. december végi zárva tartásának engedélyezésére 
 

Előterjesztő:  Major Ede OKSB elnök 

 

Készítette:   Barna Yvette igazgatási ügyintéző 

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 
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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

Tárgy:   Javaslat az intézmények 2016. december végi zárva tartásának engedélyezésére 

 

Tisztelt Bizottság! 

 
A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2015. (III.27.) 

önkormányzati rendelete 3. sz. melléklet I/3. pontja szerint a bizottság hatáskörébe tartozik a 
bölcsődék, óvodák és közművelődési, közgyűjteményi intézmények zárva tartásának 
engedélyezése. 
A bölcsőde, az óvodák és a művelődési ház és könyvtár vezetői írásbeli kérelmek alapján a 
2016. decemberi végi munkanapokra a zárva tartás engedélyezését kérik. A zárva tartás 
idejére a munkavállalók a rendes szabadságuk terhére veszik igénybe a szabadnapokat. 
 

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő: 
 
 

Határozati javaslat 
 

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. és a Mályva utcai Bölcsőde 2016. december 

27-30. közötti napokon történő zárva tartásához, 

 a Nyitnikék Óvoda a 2016. december 27-30. közötti napokon történő zárva tartáshoz, 

 a Telepi Óvoda a 2016. december 27-30. közötti napokon történő zárva tartáshoz, 

 a Kós Károly Művelődési ház és Könyvtár 2016. december 23. és 30. napokon 

történő zárva tartáshoz 

azzal, hogy ezen 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.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: OKSB elnök, intézményvezetők 

 

 

Budakalász, 2016. december 5. 

 

Major Ede  

OKSB elnök 

 








