
1 
 

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

 
 

bizottsági hatáskör 

 

Budakalász Város Önkormányzat  

Oktatási Kulturális és Sport Bizottságának 

2018. február 19-ei rendes ülésére 

 

 

Tárgy:   Javaslat az önkormányzati fenntartású bölcsőde és óvodák 2018. évi nyári zárva 

tartási idejének meghatározására 

 

Előterjesztő:  Major Ede OKSB elnök 

 

Készítette:   Szendrei Eszter koordinációs referens az intézményvezetők kérelme alapján 

 

Ellenőrizte:  dr. Papp Judit aljegyző 

Egyeztetve:   dr. Udvarhelyi István jegyző 

 

Tárgyalja:  Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 

 

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. 

A határozati javaslatok elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges 
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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

Tárgy:   Javaslat az önkormányzati fenntartású bölcsőde és óvodák 2018. évi nyári zárva tartási 

idejének meghatározására 

 

 

Tisztelt Bizottság! 

 

A BÖLCSŐDE(K) NYÁRI ZÁRVATARTÁSA 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 42. § (5) bekezdése alapján 

a bölcsőde nyári nyitva tartási rendjét a fenntartó hagyja jóvá. Ennek keretében határozza meg azt az 

időtartamot is, amikor nyáron a bölcsőde bezár.  

A Bölcsőde vezetőjével történt egyeztetés alapján az alábbiak szerint kívánja ütemezni a bölcsődei nyári 

zárva tartások rendjét:  

 a Mályva Bölcsődében 2018. július 2-től 2018. július 27-ig (4 hét),  

 a Budai úti Bölcsődében 2018. július 30-tól 2018. augusztus 24-ig (4 hét).  

 

 

ÓVODÁK NYÁRI ZÁRVA TARTÁSA 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83.§ (2) bekezdés b) pontja értelmében az óvoda 

fenntartója dönt az óvoda heti és éves nyitvatartási idejének meghatározásáról. 

Az óvodavezetőkkel történt egyeztetés alapján az alábbiak szerint kívánják ütemezni az óvodai nyári 

zárva tartások rendjét:  

 a Nyitnikék Óvodában 2018. július 23-tól 2018. augusztus 17-ig (4 hét),  

 a Telepi Óvodában 2018. június 25-től 2018. július 20-ig (4 hét).  

 

Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2015. (III.27.) önkormányzati rendelet 

alapján az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság átruházott hatáskörben dönt a bölcsőde és óvodák nyári 

zárva tartásának időpontjáról. 

Fentiek ismeretében az alábbi határozati javaslatokat terjesztem elő: 

 

1. Határozati javaslat 

 

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

átruházott hatáskörében eljárva, a BUDAKALÁSZI BÖLCSŐDE 2018. évi nyári zárva tartásának időpontját 

a Budai úti Bölcsődében 2018. július 30. és 2018. augusztus 24. (4 hét), a Mályva utcai bölcsődében 

2018. július 2-től 2018. július 27. között határozza meg.  

Határidő: közzététel azonnal 

Felelős: bizottsági elnök és bölcsődevezető 

 

2. Határozati javaslat 

 

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

hatáskörében eljárva a NYITNIKÉK ÓVODA (Budakalász, Pomázi út 3.) 2018. évi nyári zárva tartásának 

időpontját 2018. július 23-tól 2018. augusztus 17-ig 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.  

 Határidő: közzététel azonnal 

Felelős: bizottsági elnök és óvodavezető 

 

3. Határozati javaslat 

 

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

hatáskörében eljárva a TELEPI ÓVODA (Budakalász, Mályva u.1.) 2018. évi nyári zárva tartásának 

időpontját 2018. június 25-től 2018. július 20-ig 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.  

Határidő: közzététel azonnal 

Felelős: bizottsági elnök és óvodavezető 

 

 

 

Budakalász, 2018. február 12.  

 

Major Ede 

   OKSB elnök 






