
1 
 

www.budakalasz.hu 2011Budakalász,Petőfitér1.•+3626 340-266,340-514•info@budakalasz.hu 

 
 

Bizottsági hatáskör 

Budakalász Város Önkormányzata  

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 

2018. szeptember 25-ei rendkívüli ülésére 

 

Tárgy:  Javaslat a Telepi Óvoda nevelési év indításáról szóló tájékoztató és a munkaterv 
jóváhagyására. 

 

 

Előterjesztő:   Major Ede bizottsági elnök 

 

Előterjesztést készítette:  Fehérváriné Básits Margit intézményvezető 

Ellenőrizte:    dr. Papp Judit aljegyző 

Egyeztetve:     dr. Udvarhelyi István jegyző 

    Ujlaki Anikó igazgatási osztályvezető 

 

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 a Telepi Óvoda nevelési év indításáról szóló tájékoztató és a munkaterv jóváhagyására. 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Az Önkormányzat fenntartásában működő Budakalászi Telepi Óvodában 2018. szeptember 1-én 
elkezdődött a 2018-2019-es nevelési év. A nyári időszakban történt változásokról, eseményekről, az új a 
nevelési év előkészítéséről, és indításával kapcsolatban a mellékelt tájékoztató tartalmaz részletes 
információt. 
Az intézményvezető az alkalmazotti közösséggel és a Szülői Közösséggel egyeztetve elkészítette a 2018-
2019-es nevelési év munkatervét, melyet a nevelőtestület elfogadott, a Szülői Közösség élt véleményezési 
jogával. 
A munkaterv javaslatot tesz a téli és nyári zárva tartás idejére, amelynek fenntartói jóváhagyása szükséges. 
A település intézményeivel történt egyeztetés alapján – a több gyermekes családok, szülők érdekeit is szem 
előtt tartva – a téli zárva tartást 2018. december 27-28-ig, a nyári zárva tartást 2019. július 22 – augusztus 
16-ig tervezzük, várjuk annak elfogadását. 
Kérem a T. Bizottságot a napirend megtárgyalására és fenntartói jóváhagyására. 
Fentiek alapján 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 Telepi Óvoda 2018-2019-es. nevelési év indításáról szóló tájékoztatóját 
tudomásul veszi. 
Határidő: azonnal a kiértesítésre 
Felelős: Major Ede bizottsági elnök 

 
2. Határozati javaslat 

Budakalász Város Önkormányzatának Oktatási Kulturális és Sport Bizottsága a Képviselő-testület átruházott 
hatáskörében eljárva a Budakalászi Telepi Óvoda 2018-2019-es nevelési évről szóló munkatervét 
jóváhagyja. 
Határidő: azonnal a kiértesítésre 
Felelős: Major Ede bizottsági elnök 

 
3. Határozati javaslat 

Budakalász Város Önkormányzatának Oktatási Kulturális és Sport Bizottsága a Képviselő-testület átruházott 
hatáskörében eljárva a Budakalászi Telepi Óvoda 2018. év végi zárva tartását – 2018. december 27-28. 
napjára engedélyezi. A Bizottság felkéri az intézményvezetőt, hogy az év végi téli zárva tartás idejéről a 
szülőket a jogszabályoknak megfelelően és a helyben szokásos módon tájékoztassa. 
Határidő: azonnal a kiértesítésre 
Felelős: Major Ede bizottsági elnök 

 
4. Határozati javaslat 

Budakalász Város Önkormányzatának Oktatási Kulturális és Sport Bizottsága a Képviselő-testület átruházott 
hatáskörében eljárva a Budakalászi Telepi Óvoda 2019. évi nyári zárva tartását  

2019. július 22. és 2019. aug. 16. napja között határozza meg. 
A Bizottság felkéri az intézményvezetőt, hogy a nyári zárva tartás idejéről a szülőket a jogszabályoknak 
megfelelően és a helyben szokásos módon tájékoztassa. 
Határidő: azonnal a kiértesítésre 
Felelős: Major Ede bizottsági elnök 

 
Budakalász, 2018. szeptember 18. 

Major Ede 
                                                                  bizottsági elnök 


























































































