
BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
OKTATÁSI, KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁG 

13/2018 OKSB 

K I V O N A T 

 

Készült: Budakalász Város Önkormányzat Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságának 2018. 

december 10-én megtartott rendes ülésén készült jegyzőkönyvből 

 

Tárgy:        Javaslat az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 2019. évi munkatervének elfo-
gadására 
 
 
 
 
 

Az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

77/2018. (XII.10.) OKSB határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága elfogadja a határo-
zat melléklete szerint a bizottság 2019. évi munkatervét. 
Felelős: bizottsági elnök 
Határidő: azonnal 

 
 

 
 

                                                                                                        Major Ede 
                                                                                                bizottsági elnök sk. 

 
 
 
 
A kivonat hiteléül: 
 
 
Dr. Kovách-Janitsek Romola 



78/2018. (XII.10.) OKSB határozat melléklete 

Budakalász Város Önkormányzat Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 

2019. évi munkaterve 

2019. január 28. (hétfő) 

 Javaslat Budakalász Város Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének 
megalkotására 

 Előkészítő: gazdasági- és adó főosztály vezetője, pénzügyi osztályvezető 

 Javaslat az önkormányzati fenntartású óvodákba történő jelentkezés, a felvétel/átvétel eljárási 
rendjéről, az óvodai felvételi körzetek meghatározásáról szóló 20/2017. (III.31.) önkormányzati 
rendelet felülvizsgálatára 

 Előkészítő: igazgatási osztályvezető 

 Javaslat Budakalász Város Önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzatok közötti együttmű-
ködési megállapodás felülvizsgálatára 

 Előkészítő: aljegyző 

 Javaslat a Kós Károly Művelődési ház 2018. évi beszámolójának és 2019. évi munkatervének 
jóváhagyására 

 Előkészítő: igazgatási osztályvezető 

 Beszámoló az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről. 
 Előkészítő: igazgatási osztályvezető 

2019. február 25. (hétfő) 

 Javaslat a sportegyesületeknek nyújtott 2018. évi támogatások felhasználásáról szóló elszámo-
lások elfogadására és a 2018. évi tevékenységükről szóló szakmai beszámoló ismertetésére 

 Előkészítő: gazdasági- és adó főosztály vezetője 

2019. március 25. (hétfő) 

 Javaslat az Önkormányzati fenntartású gyermekjóléti, közművelődési és közgyűjteményi in-
tézmények alapdokumentumainak felülvizsgálatára  

 Előkészítő: pénzügyi osztályvezető 

2019. április 23. (kedd) 

 Javaslat a városi díjak odaítélésére  
Előkészítő: igazgatási osztályvezető 

 Egyesületek, szakosztályok, klubok 2018. évi beszámolói 
Előkészítő: gazdasági- és adó főosztály vezetője 

2019. május 27. (hétfő) 

 Tájékoztató a nemzetiségi önkormányzatok működéséről 

  Előkészítő: aljegyző 



 

2019. június 24. (hétfő) 

 Javaslat a gyermekjóléti és köznevelési intézmények vezetőinek a 2018/2019. nevelési év végi 
beszámolójának elfogadására 

 Előkészítő: igazgatási osztályvezető 

 Javaslat a 2019/2020. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának engedélyezésére 
 Előkészítő: igazgatási osztályvezető 

 Tájékoztató a gyermekjóléti és a köznevelési (óvodai) intézmények 2019/2020. gondozási- és 
nevelési év indításáról, intézményi munkatervük elfogadásáról 

 Előkészítő: igazgatási osztályvezető 

 

2019. július 1-jétől –augusztus 31-éig  

s z ü n e t  

2019. szeptember 23. (hétfő) 

 Javaslat a gyermekjóléti és köznevelési intézmények 2020. évi zárva tartásának meghatározá-
sára 

 Előkészítő: igazgatási osztályvezető 

2019. október 28. (hétfő) 

 Javaslat az önkormányzati fenntartású intézmények alapdokumentumainak felülvizsgálatára 
 Előkészítő: pénzügyi osztályvezető 

2019. november 25. (hétfő) 

 Javaslat a 2020. évi Képviselő-testületi munkaterv elfogadására 
 Előkészítő: polgármester 

 Beszámoló a Budakalászért Közalapítvány éves munkájáról 

 Előkészítő: kuratórium elnöke 

2019. december 9. (hétfő) 

 Javaslat a bizottság 2020. évi munkatervének elfogadására  
 Előkészítő: aljegyző 

 

 


