
1 
 

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

 
 

Bizottsági hatáskör 

E L ŐT E R J E S Z T É S 

 

Az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság 2017. január 24-ei rendes ülésére 

 

Tárgy:  Javaslat az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság 2017. évi munkatervének elfogadására 

Készítette:  dr. Papp Judit aljegyző 

Ellenőrizte: dr. Udvarhelyi István Gergely jegyző  

 

 

Tárgyalta:   Oktatási, Kulturális és Sportbizottság  

 

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. 

 

A határozati javaslat elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges  
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E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

Tárgy:  Javaslat az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság munkatervének elfogadására 
 
 
Tisztelt Bizottság! 
 
A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 8/2015.(III.27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: 
SZMSZ) 34. § (2) bekezdése szerint „A bizottságok rendes ülésüket a képviselő-testület rendes ülésének 
hetében tartják.” 
Az SZMSZ idézett rendelkezése alapján elkészült a bizottság 2017. évi munkatervére vonatkozó 
javaslat. 
Melléklet: 2017. évi munkaterv javaslat 
 
 
A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő. 
 
Határozati javaslat 
 
Budakalász Város Önkormányzat Oktatási, Kulturális és Sportbizottság elfogadja a bizottság 2017. évi 
Munkatervét a határozat melléklete szerint. 
 
Felelős: bizottsági elnök 
Határidő: azonnal 
 
Budakalász, 2017. január 10. 
 
 
 

 Major Ede 
 bizottsági elnök 
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/2017.(…...) OKSB határozat melléklete 

Budakalász Város Önkormányzat Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 

2017. évi munkaterve 

 

2017. január 24. (kedd) 

 Javaslat a bizottság munkatervének elfogadására  
Előkészítő: aljegyző 
 

 Javaslat a Kós Károly Művelődési ház 2016. évi beszámolójának és 2017. évi munkatervének 
jóváhagyására 
Előkészítő: köznevelési referens 

 

 Javaslat a Budakalászi Bölcsőde, a Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár, valamint a Nyitnikék 
Óvoda vezetői pályázatának kiírására 
Előkészítő: köznevelési referens 
 

 Beszámoló az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről. 
Előkészítő: köznevelési referens 

 Javaslat Budakalász Város Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének 
megalkotására 
Előkészítő: gazdasági- és adó iroda vezetője, pénzügyi osztályvezető 

 

2017. február 21. (kedd) 

 Javaslat a gyermekjóléti és köznevelési intézmények nyári zárva tartásának meghatározására 
Előkészítő: köznevelési referens 

 Javaslat a sportegyesületeknek nyújtott 2016. évi támogatások felhasználásáról szóló elszámolások 
elfogadására és a 2016. évi tevékenységükről szóló szakmai beszámoló ismertetésére 
Előkészítő: köznevelési referens 

 

2017. március 28. (kedd) 

 Javaslat az óvodai felvételi körzetek meghatározásáról szóló rendelet felülvizsgálatára 
Előkészítő: köznevelési referens 

 

2017. április 25. (kedd) 

 Javaslat az Önkormányzati fenntartású gyermekjóléti, közművelődési és közgyűjteményi 
intézmények alapdokumentumainak felülvizsgálata  
Előkészítő: köznevelési referens 

 

2017. május 23. (kedd) 

 Javaslat a városi díjak odaítélésére  
Előkészítő: köznevelési referens 
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2017. június 27. (kedd) 
 

 Javaslat a városi televízió üzemeltetésére és a helyi újság előállítására vonatkozó szerződések 
felülvizsgálata 
Előkészítő: kommunikációs munkatárs 

 Javaslat a gyermekjóléti és köznevelési intézmények vezetőinek a 2016/2017. nevelési év végi 
beszámolójának elfogadására 
Előkészítő: köznevelési referens 

 Javaslat a 2017/2018. évben indítható óvodai csoportok számának engedélyezésére 
Előkészítő: köznevelési referens 

 Tájékoztató a gyermekjóléti és a köznevelési (óvodai) intézmények 2017/2018. gondozási- és 
nevelési év indításáról, intézményi munkatervük elfogadásáról 
 

2017. július 1-jétől –augusztus 31-éig  

s z ü n e t  

 

2017. szeptember 26. (kedd) 

 Javaslat az új önkormányzati kiadványok felülvizsgálatára  
Előkészítő: köznevelési referens 
 

2017. október 24. (kedd) 

 Javaslat a Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) két évenkénti áttekintésére 
Előkészítő: köznevelési referens 

 

2017. november 21. (kedd) 

 Javaslat a gyermekjóléti, köznevelési és közművelődési intézmények év végi zárva tartási idejének 
meghatározására 
Előkészítő: köznevelési referens 

 

2017. december 12. (kedd) 

 Javaslat a városi televízió üzemeltetésére és a helyi újság előállítására vonatkozó szerződések 
felülvizsgálatára 
Előkészítő: kommunikációs munkatárs 


