
Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási, Kulturális és 

Egészségügyi Bizottsága 2020. január 20-án megtartott rendkívüli ülésének 

határozatai: 

 

 

 

39. előterjesztés 

Döntés a Képviselő-testület 2020. évi munkatervének elfogadásáról  

 

A jelenlévő 7 fő bizottsági tag 7 igen, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

1/2020. (I. 20.) számú Oktatási, Kulturális és Egészségügyi Bizottsági határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási, Kulturális és 

Egészségügyi Bizottsága az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-

testületnek: 

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2020. (I. 30.) Kt. 

határozata a Képviselő-testület 2020. évi munkatervének elfogadásáról 

 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. évi munkatervét a 

melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 

 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a bizottságok elnökeit, 

hogy a Képviselő-testület munkatervét figyelembe véve készítsék el a bizottságok 2020. 

évi munkatervét. 

  
Felelős: 1. pont: dr. Győri Ottilia polgármester 

 2. pont: bizottsági elnökök 

Határidő: 1. pont: azonnal 

 2. pont: 2020. február 29. 

 

 

4. előterjesztés 

Döntés a Budakeszi Város Önkormányzata és a Budakeszi Város Német 

Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról 

 

A jelenlévő 7 fő bizottsági tag 7 igen, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

2/2020. (I. 20.) számú Oktatási, Kulturális és Egészségügyi Bizottsági határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási, Kulturális és 

Egészségügyi Bizottsága az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-

testületnek: 
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Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2020. (I. 30.) Kt. 

határozata a Budakeszi Város Önkormányzata és a Budakeszi Város Német 

Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról 

  
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a melléklet szerint 2020. 

január 31-től együttműködési megállapodást köt Budakeszi Város Német 

Önkormányzatával. 

  

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert 

az 1. pont szerinti együttműködési megállapodás jogi megfelelőség igazolását követő 

aláírására. 

  

Felelős:     dr. Győri Ottilia polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

6. előterjesztés 

Döntés a Budakeszi Bölcsőde intézményvezetői pályázat kiírásáról 

 

A jelenlévő 7 fő bizottsági tag 7 igen, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

3/2020. (I. 20.) számú Oktatási, Kulturális és Egészségügyi Bizottsági határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási, Kulturális és 

Egészségügyi Bizottsága az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-

testületnek: 

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2020. (I. 30.) Kt. 

határozata a Budakeszi Bölcsőde intézményvezetői pályázat kiírásáról 
  

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budakeszi Bölcsőde 

intézményvezetői munkakörének betöltésére vonatkozóan a határozat melléklete szerinti 

tartalommal pályázatot ír ki. 

  

2.  Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy 

gondoskodjon, az 1. pont szerinti pályázat megjelentetéséről Budakeszi Város 

Önkormányzatának honlapján, a kozigallas.hu portálon, valamint a Budakeszi 

Hírmondóban. 

   

Felelős: dr. Győri Ottilia polgármester 

Határidő: a döntést követő 15 napon belül 
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34. előterjesztés 

Döntés a 2020/2021-es nevelési évre szóló óvodai-bölcsődei beiratkozásról 

 

A jelenlévő 7 fő bizottsági tag 7 igen, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

4/2020. (I. 20.) számú Oktatási, Kulturális és Egészségügyi Bizottsági határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási, Kulturális és 

Egészségügyi Bizottsága az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-

testületnek: 

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2020. (I. 30.) Kt. 

határozata a 2020/2021-es nevelési évre szóló óvodai-bölcsődei beiratkozásról 

 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020/2021-es nevelési évre 

az óvodai beiratkozás időpontjait az alábbiak szerint határozza meg: 
2020. május 4-én (hétfő) és május 5-én (kedd) 8.00-17.00 óráig, továbbá május 6-án (szerdán) 

8.00-12.00 óráig.  (minden esetben az adott intézmény vezetőjénél személyesen) 

  

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020/2021-es nevelési évre 

a bölcsődei beiratkozás időpontjait az alábbiak szerint határozza meg: 
2020. május 4-én (hétfő) és május 5-én (kedd) 8.00-17.00 óráig, továbbá május 6-án (szerdán) 

8.00-12.00 óráig.  (minden esetben az adott intézmény vezetőjénél személyesen) 

  

3. Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a polgármesteri Hivatalt, 

hogy járjon el a jelen előterjesztés és a hatályos jogszabályok szerinti, a 2020/2021-es 

nevelési évre az óvodai-bölcsődei beiratkozáshoz használt egységes szerkezetű felvételi 

nyomtatványok, valamint a fenntartói közlemény, hirdetmény szövegének az érintett 

intézményvezetők bevonásával történő elkészítése érdekében. 

  

4. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy 

az 1-3. pontok szerinti döntésről az intézményvezetőket értesítse, és gondoskodjon a 

beiratkozásról szóló fenntartói közlemény a www.varoshaza.budakeszi.hu weboldalon, a 

Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján és a Budakeszi Hírmondóban történő 

megjelentetéséről. 

  

Felelős: 1,2,4 pontok: dr. Győri Ottilia polgármester 

 3. pont: dr. Szelenczy Gabriella jegyző 

Határidő: 1-3. pontok: azonnal 

 4. pont: legkésőbb 2020. március 31. napjáig 
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35. előterjesztés 

Döntés a bölcsődék és óvodák 2020. évi nyári zárva tartása tárgyában 

 

A jelenlévő 7 fő bizottsági tag 7 igen, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

5/2020. (I. 20.) számú Oktatási, Kulturális és Egészségügyi Bizottsági határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási, Kulturális és 

Egészségügyi Bizottsága az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-

testületnek: 

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2020. (I. 30.) Kt. 

határozata a bölcsődék 2020. évi nyári zárva tartása tárgyában 
  

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a melléklet szerinti 

tartalommal jóváhagyja a Budakeszi Bölcsőde és a Mosolyvár Bölcsőde nyári szünetben 

esedékes zárva tartásának rendjét. 

  

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy 

az 1. pont szerinti döntésről a bölcsődék vezetőit értesítse, és gondoskodjon annak a 

www.varoshaza.budakeszi.hu weboldalon, a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján és a 

Budakeszi Hírmondóban történő megjelentetéséről. 

 

Felelős: dr. Győri Ottilia polgármester 

Határidő: 1. pont: azonnal 

 2. pont: 2020. február 15.  

 

 

A jelenlévő 7 fő bizottsági tag 7 igen, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

6/2020. (I. 20.) számú Oktatási, Kulturális és Egészségügyi Bizottsági határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási, Kulturális és 

Egészségügyi Bizottsága az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-

testületnek: 

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének .…/2020. (I.30.) Kt. 

határozata az óvodák 2020. évi nyári zárva tartása tárgyában 
  

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a melléklet szerinti 

tartalommal jóváhagyja a Szivárvány Óvoda, a Pitypang Sport Óvoda és a Tarkabarka 

Óvoda nyári szünetben esedékes zárva tartásának rendjét. 
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2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy 

az 1. pont szerinti döntésről az óvodák vezetőit értesítse, és gondoskodjon annak a 

www.varoshaza.budakeszi.hu weboldalon, a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján és a 

Budakeszi Hírmondóban történő megjelentetéséről. 

 

Felelős: dr. Győri Ottilia polgármester 

Határidő: 1. pont: azonnal 

 2. pont: 2020. február 15.  

 

 

40. előterjesztés 

Döntés bölcsődei feladatok ellátására Budajenő és Perbál Községek 

Önkormányzatával kötendő ellátási szerződések jóváhagyásáról 

 

A jelenlévő 7 fő bizottsági tag 4 igen, 3 nem szavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

7/2020. (I. 20.) számú Oktatási, Kulturális és Egészségügyi Bizottsági határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási, Kulturális és 

Egészségügyi Bizottsága az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-

testületnek: 

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2020. (I. 30.) Kt. 

határozata a bölcsődei feladatok ellátására Budajenő Község Önkormányzattal 

kötendő feladat-ellátási szerződés jóváhagyásáról 

  
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Budajenő Község 

Önkormányzatával feladat-ellátási szerződést köt maximum 5 fő bölcsődés korú gyermek 

ellátására a melléklet szerinti tartalommal. 

  

2.  Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a szerződést a jogi megfelelőség igazolását követően aláírja.  

  

Felelős: dr. Győri Ottilia polgármester  

Határidő: a döntést követő 15 napon belül 

 

 

A jelenlévő 7 fő bizottsági tag 4 igen, 3 nem szavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

8/2020. (I. 20.) számú Oktatási, Kulturális és Egészségügyi Bizottsági határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási, Kulturális és 

Egészségügyi Bizottsága az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-

testületnek: 
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Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2020. (I. 30.) Kt. 

határozata a bölcsődei feladatok ellátására a bölcsődei feladatok ellátására Perbál 

Község Önkormányzattal kötendő feladat-ellátási szerződés jóváhagyásáról 

  
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Perbál Község 

Önkormányzatával feladat-ellátási szerződést köt maximum 5 fő bölcsődés korú 

gyermek ellátására a melléklet szerinti tartalommal. 

  

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a szerződést a jogi megfelelőség igazolását követően aláírja.  

Felelős: dr. Győri Ottilia polgármester  

Határidő: a döntést követő 15 napon belül 

 

 

A jelenlévő 7 fő bizottsági tag 6 igen, 1 nem szavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

9/2020. (I. 20.) számú Oktatási, Kulturális és Egészségügyi Bizottsági határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási, Kulturális és 

Egészségügyi Bizottsága az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-

testületnek: 

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2020. (I. 30.) Kt. 

határozata a bölcsődei feladatok ellátására a bölcsődei felvételi szabályzat 

elfogadásáról 

  
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a melléklet szerint elfogadja 

a Budakeszi bölcsődék felvételi szabályzatát. 

  

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri 

Hivatalt, hogy a szabályzatot továbbítsa a bölcsődevezetőknek.  

  

Felelős: 1. pont: dr. Győri Ottilia polgármester  

 2. pont: dr. Szelenczy Gabriella jegyző 

Határidő: a döntést követő 15 napon belül 

 

 

28. előterjesztés 

Döntés a területi védőnői ellátás, az iskolai védőnői ellátás, valamint az iskola-és 

ifjúságorvoslás alapellátás átadásáról a Budakeszi Egészségügyi Központ 

feladatkörébe 

 

A jelenlévő 7 fő bizottsági tag 7 igen, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

10/2020. (I. 20.) számú Oktatási, Kulturális és Egészségügyi Bizottsági határozat: 
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Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási, Kulturális és 

Egészségügyi Bizottsága az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-

testületnek: 

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2020. (I. 30.) Kt. 

határozata a területi védőnői ellátás, az iskolai védőnői ellátás, valamint az iskola-és 

ifjúságorvoslás alapellátás átadásáról a Budakeszi Egészségügyi Központ 

feladatkörébe 

  
1.      Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja az alapellátást 

végző orvosok, illetve védőnők véleményének figyelembevételével, hogy a területi 

védőnői ellátás, az iskolai védőnői ellátás, valamint az iskola- és ifjúságorvoslás 

alapellátás a települési önkormányzat feladatköréből a Budakeszi Egészségügyi Központ 

feladatkörébe kerüljön.  

  

2.      Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

Polgármestert, hogy a helyi önkormányzat kötelező feladatát képező egészségügyi 

szolgáltatás nyújtásának átvállalásáról szóló szerződést, jogi megfelelőség igazolását 

követően aláírja. 

  

3.      Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Dr. Pócza Pétert, a 

Budakeszi Egészségügyi Központ főigazgató főorvosát, hogy az alapellátás 

finanszírozására a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő kötendő szerződés ügyében 

eljárjon és az ehhez szükséges dokumentációkat beszerezze, az eljárást lefolytassa. 

  

Felelős: 1-2. pontok: dr. Győri Ottilia polgármester 

  3. pont: dr Pócza Péter 

Határidő: 1. pont: azonnal 

  2. pont: 2020. február 15. 

  3. pont: 2020. március 31. 

 

 

25. előterjesztés 

Döntés a 6 év alatti gyermekek nem kötelező védőoltásának támogatásáról 

 

A jelenlévő 7 fő bizottsági tag 7 igen, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

11/2020. (I. 20.) számú Oktatási, Kulturális és Egészségügyi Bizottsági határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási, Kulturális és 

Egészségügyi Bizottsága az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-

testületnek: 

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2020. (I. 30.) Kt. 

határozata a 6 év alatti gyermekek nem kötelező védőoltásának támogatásáról 
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1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a nem kötelező 

védőoltásokat a 6 év alatti gyermekek részére. 

  

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Budakeszi 

gyermekorvosokat, iskolaorvosokat, valamint a védőoltásokkal foglalkozó szakembert, 

hogy véleményezzék a 6 év alatti gyermekek részére ajánlott, nem kötelező védőoltások 

szakmai indokoltságát, különös tekintettel a védőoltás/ok prioritására az ellátandó 

korosztály tekintetében. 

  

3.  Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a védőnőket, 

bölcsődei, óvodai intézményvezetőket, hogy végezzenek felmérést a szülőknél.  

  

4. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri 

Hivatalt, hogy készítsen szociális alapú rendelettervezetet a 6 év alatti gyermekek részére 

adható, nem kötelező védőoltások támogatására vonatkozóan.  

  

Felelős:  1-3. pontok: dr. Győri Ottilia polgármester 

 4. dr. Szelenczy Gabriella jegyző 

Határidő: 1. pont: azonnal 

 2. és 4. pont: soron következő OKEB ülés 

 3. pont: 2020. február 29. 

 

 

30. előterjesztés 

Döntés Budakeszi Széchenyi István Általános Iskola Napraforgó Tagozatának 

elhelyezése tárgyában 

 

A jelenlévő 7 fő bizottsági tag 7 igen, nem szavazat és tartózkodás nélkül szavazta meg a 

napirendi pont levételét. 

 

 

 


