
JEGYZŐKÖNYV 

amely készült a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága 

2022. augusztus 30. napján 11.00 órakor, 

a Polgármesteri Hivatal Nagytermében (1239 Budapest, Grassalkovich út 162.) megtartott 

rendes, nyílt üléséről 

 

Az ülésen megjelentek: 

a bizottság képviselő tagjai:   Orbán Gyöngyi 

Egresi Antal 

dr. Staudt Csaba 

 

nem képviselő bizottsági tagok:  Baucsek Rajmund 

Herling Erik 

Napholcz József 

 

Távolmaradását előre jelezte:   Zimán András Ferenc 

 

Tanácskozási joggal részt vettek: 

Fuchs Gyula      alpolgármester 

dr. Szabó Tibor    jegyző  

dr. Kelemen Henrietta   aljegyző 

Babócsi Beáta     osztályvezető 

Köblös Anita     osztályvezető-helyettes 

 

Meghívottak:  

Egresiné Beck Zsuzsanna   I. Számú Összevont Óvoda vezetője 

Káposztásné Kosztya Henrietta  II. Számú Napsugár Óvoda és konyha vezetője 

Geiger Tamás     Galéria ’13 intézményvezető  

Hantos-Jarábik Klára    Táncsics Mihály Művelődési Ház 

 

Az ülést vezette: 

Orbán Gyöngyi a Bizottság elnöke 

 

Utalás a Bizottság határozatképességére:  

A Bizottság elnöke megállapította, hogy a Bizottság 6 fővel határozatképes.  

 

Orbán Gyöngyi:  

Köszönti a megjelenteket, megkérdezi a tisztelt bizottsági tagokat, hogy a napirendi pontokkal 

egyetértenek-e, majd szavazásra teszi fel a napirendi pontok elfogadását. 

 

Napirendi pontok: 

1. Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről (1.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

2. Javaslat Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer 2023. évi fordulójához való 

csatlakozásra (8) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

3. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (15.) 
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

4. Beszámoló a Táncsics Mihály Művelődési Ház 2021. évi működéséről (16) 



Előterjesztő: Hantos-Jarábik Klára igazgató 

5. Egyebek 

 

A Bizottság 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül saját hatáskörében az alábbi 

határozatot hozta. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Oktatási, 

Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottságának 148/2022. (VIII.30.) határozata a 2022. 

augusztus 30-ai ülés napirendi pontjainak elfogadásáról 

Az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság a 2022. augusztus 30-ai ülésének 

napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

1. Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről (1.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

2. Javaslat Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer 2023. évi fordulójához való 

csatlakozásra (8) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

3. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (15.) 
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

4. Beszámoló a Táncsics Mihály Művelődési Ház 2021. évi működéséről (16) 

Előterjesztő: Hantos-Jarábik Klára igazgató 

5. Egyebek 

 

1. napirendi pont 

Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről (1.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

Orbán Gyöngyi: Az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság megköszöni az előző 

ülés óta tett fontosabb intézkedésekről készült polgármesteri tájékoztatót. 

 

2. napirendi pont 

Javaslat Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer 2023. évi fordulójához való csatlakozásra 

(8)  Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

Orbán Gyöngyi: Megkérdezi van-e kiegészítése az előterjesztőnek? 

dr. Szabó Tibor: Nincs kiegészíteni valója. 

Orbán Gyöngyi: megkérdezi van-e valakinek kérdése, hozzászólása? 

dr. Staudt Csaba: 

Javaslattal él, hogy a korábbi évben már emeltek ugyan az ösztöndíj összegén, ami még így se 

magas, és úgy látja a résztvevők számából, hogy az elkülönített összeg az egyébként egy 

magasabb havi ösztöndíj összegnek a megállapítására is szolgálhat. Az lenne a javaslata, és azt 

kéri, hogy arról szavazzon a bizottság, hogy olyan javaslattal éljen a bizottság a testület 

irányában, hogy a II-es pontban szólítsák vagy hívják föl a Képviselő-testületet arra, hogy hogy 

ezt a 10.000 Ft-ot, tehát ami az önkormányzat által biztosított összeget növelje legalább 2000 

forinttal még havonta. Illetve hívják fel a Képviselő-testületet arra, hogy vizsgálja meg, hogy 

egyáltalán az anyagi feltételei fennállnak annak, hogy egy ennél magasabb növelést tudjon 

biztosítani a tanulók számára. Amennyiben ennek a feltételei fennállnak, úgy növelje meg ennél 

a 2000 forintnál is magasabb összeggel az ösztöndíjat, tehát nagyon lekerekítve a Bizottság 

tegyen arra javaslatot, hogy a 10.000,-Ft-ot növeljék 12.000,-Ft-ra, illetve, hogy a Képviselő-

testület vizsgálja meg, hogy hogy ennél magasabb összeggel tudja-e még támogatni vagy tudja-



e támogatni az ösztöndíjban részesülőket. 

Orbán Gyöngyi: javasolja, hogy döntsön a testület erről a kérdésről, ott megteheti javaslatát a 

Képviselő Úr. 

dr. Staudt Csaba: nem gondolja, hogy kifejezetten a Képvisel-testületre kellene bízni ezt a 

döntést, ha anyagi fedezet van rá, a bizottság akkor kinyilváníthatja, hogy növelje az összeget, 

és javaslatot tehet a Képviselő-testület számára, hogy növelje ezt az összeget a korábbi évhez 

hasonlóan. A korábbi évben is volt növekedés, illetve a mostani inflációnak megfelelően 

értéktelenebb az a 10.000 Forint amit biztosíthatnak a diákok számára. 

Orbán Gyöngyi: Javaslattal él, hogy a Képviselő úr első javaslatát az emelésről a Képviselő- 

testületre kell bízni, neki kell erről döntenie, mint javaslatot valóban tehet a bizottság, és lenne 

egy javaslata konszenzussal, miszerint vizsgálja meg a hivatal, hogy meg tudja e emelni ezt az 

összeget, amiről a Képviselő-testület tud majd dönteni. 

dr. Staudt Csaba: nem vitázni akar ezen a kérdésen, de az előterjesztésnek megfelelően a 

hivatal megvizsgálta, hogy a rendelkezésre álló keretnek megfelelően mekkora keretösszeg áll 

rendelkezésre, de aki az előterjesztést elolvasta, akkor láthatja, hogy ez benne van, tehát ki van 

felejtve az, hogy a korábbi éveknek megfelelően hányan vették igénybe, és fölszorozva azzal, 

hogy egyébként várhatóan a mostani az meg még kifejezetten van rá egy mondat, hogy ez még 

30 főnek a biztosítás erre is a 10.000,-Ft elég lenne, de a korábbi éveknek megfelelően 12 meg 

13 fő vette igénybe, tehát még ennek akár a duplázása is benne lehetne, ezért egy sokkal 

reálisabb összegre tesz javaslatot, és nem is nagyon érti az ellenállást. 

Orbán Gyöngyi: nem ellenállásról van szó. 

Egresi Antal: megvitatja a bizottság.  

dr. Szabó Tibor: az előterjesztésben leírtak alapján ugye fontos kiemelni azt, hogy az adott 

rendelkezésre álló keretösszeg az milyen pályázó létszámnál, ahogy Képviselő úr is említette 

itt a korábbi években sikeresen pályázó felsőoktatási ügylet középfokú oktatási hallgatók 

létszámát mutatja, itt a költségvetésben rendelkezésre álló összegnek a felhasználásának 2 

matematikai paramétere van, egyrészt a pályázók számolása rész és az összeg, ebből adódik.  

Idéz az előterjesztésből: a javasolt összeg 10.000 Ft/fő támogatási összeg figyelembevételével 

több mint 30 fő pályázatának támogatására elegendő - nagyon fontos azt átgondolni, hogy több 

embernek, több pályázónak akart segítséget nyújtani a Képviselő-testület adott összeggel, vagy 

esetleg szigorúbb pontrendszer alapján kevesebb pályázónak egy jelentősebb összeggel - és itt 

a mozgástér, adott esetben akkor szűkül valamelyest, hogyha már előre deklaráltan az összeg 

vonatkozásában esetleg emelés kerül. Azt gondolja, hogy annak mindenképpen van realitása, 

hogy meg kell nézni alaposan a költségvetési lehetőségeket és egy pontosabb részletesebb 

számítás alapján esetleg jobban tud dönteni a tisztelt Képviselő-testület, természetesen a 

javaslatok vonatkozásában Tisztelt bizottság jogosult döntést hozni. 

 

Orbán Gyöngyi: a Jegyző Úr által mondottakkal egyetért, tavaly 12 fő vette igénybe, de lehet 

idén 30 fő fogja igénybe venni. Szívesebben fogadná, ha ezt a kérdést megvitatná a Képviselő-

testület és a testületi ülésen születne döntés, majd szavazásra teszi fel az alábbi határozati 

javaslatot. 

A Bizottság 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett saját hatáskörében az 

alábbi határozatot hozta. 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Oktatási, 

Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottságának 149/2022. (VIII.30.) határozata Budapest 

Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának a Bursa Hungarica felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2023. évi fordulójához való csatlakozásról 



I. Az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, 

hogy vizsgálja meg a Polgármesteri hivatal, hogy milyen módon tudja megemelni ezt az 

összeget, mekkora mozgástere van Képviselő-testületnek.  

II. Az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság úgy dönt, hogy a „Javaslat Bursa 

Hungarica Ösztöndíjrendszer 2023. évi fordulójához való csatlakozásra” c. napirendi ponttal 

kapcsolatban nem foglal állást.  

 

 

 

3. napirendi pont 

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (15) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester  
 

Orbán Gyöngyi: 3 határozati javaslat szerepel az előterjesztésben. Kérdezi, hogy van-e 

kiegészítés, majd kérdése, hozzászólása valakinek? Kérdés, hozzászólás hiányában a határozati 

javaslatokat egyben teszi fel szavazásra, amikről külön-külön határozatok fognak születni.  

 

A Bizottság 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett saját hatáskörében az 

alábbi határozatot hozta. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Oktatási, 

Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottságának 150/2022. (VIII.30.) határozata az 

Alsónémedi-Soroksár határán lévő 5-ös főúti körforgalmat érintő kerületi építési 

szabályok módosításával kapcsolatos döntéséről szóló 56/2022.(I.12.) határozatával 

módosított 429/2021. (X. 12.) határozat végrehajtási határidejének módosításáról 

Az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, 

hogy az Alsónémedi-Soroksár határán lévő 5-ös főúti körforgalmat érintő kerületi építési 

szabályok módosításával kapcsolatos döntéséről szóló 56/2022. (X. 12.) határozatával 

módosított 429/2021. (X. 12.) határozat végrehajtási határidejét 2022. december 31. napjára 

módosítsa.  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Oktatási, 

Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottságának 151/2022. (VIII.30.) határozata a 

Haraszti út – BILK-M0 autópálya csomópont közötti összekötő út nyomvonalának 

meghatározása érdekében szükséges fővárosi településrendezési eszközök módosításával 

kapcsolatos döntéséről szóló 57/2022. (I. 20.) határozatával módosított 508/2021. (XI. 09.) 

határozat végrehajtási határidejének módosításáról 

Az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek,  

hogy a Haraszti út – BILK-M0 autópálya csomópont közötti összekötő út nyomvonalának 

meghatározása érdekében szükséges fővárosi településrendezési eszközök módosításával 

kapcsolatos döntéséről szóló 57/2022. (I. 20.) határozatával módosított 508/2021. (XI. 09.) 

határozat végrehajtási határidejét 2022. december 31. napjára módosítsa.  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Oktatási, 

Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottságának 152/2022. (VIII.30.) határozata a 

Budapest XXIII. ker. 185931 hrsz.-ú, természetben 1238 Budapest XXIII. ker., 

Grassalkovich út 154. „felülvizsgálat alatt” címhelyen található, társasház ingatlan 



értékesítésével kapcsolatos döntéséről szóló, az 50/2022. (I. 20.) határozatával módosított 

362/2021. (IX. 14.) határozata végrehajtási határidejének módosításáról  

Az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, a 

Budapest XXIII. ker. 185931 hrsz.-ú, természetben 1238 Budapest XXIII. ker., Grassalkovich 

út 154. „felülvizsgálat alatt” címhelyen található, társasház ingatlan értékesítésével kapcsolatos 

döntéséről szóló, az 50/2022. (I. 20.) határozatával, módosított 362/2021. (IX. 14.) 

határozatának végrehajtási határidejét 2023. február 28. napjára módosítsa.  

 

4. napirendi pont  

Beszámoló a Táncsics Mihály Művelődési Ház 2021. évi működéséről (16) 

Előterjesztő: Hantos-Jarábik Klára igazgató 

 

Orbán Gyöngyi: kérdezi, hogy van e kiegészítése az előterjesztőnek? 

 

Hatnos-Jarábik Klára: Nincs kiegészíteni valója. 

 

Orbán Gyöngyi: megköszöni a beszámolt és a tartalmas munkát, majd kérdés, hozzászólás 

hiányában szavazásra teszi fel az I. határozati javaslatot. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Oktatási, 

Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottságának 153/2022. (VIII.30.) határozata a 

Táncsics Mihály Művelődési Ház 2021. évi működéséről készült beszámoló elfogadásáról  
 

Az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 

a Táncsics Mihály Művelődési Ház 2021. évi működéséről készült beszámolót fogadja el. 

 

5. napirendi pont 

Egyebek 

 

Orbán Gyöngyi: Megkérdezi, hogy van-e valakinek kérése? Kérdés, hozzászólás hiányában 

megköszöni a megjelentek részvételét és az ülést 11.11 órakor bezárja. 

 

K.m.f. 

 

A jegyzőkönyvet elolvasás után jóváhagyólag aláírom: 

 

 

Orbán Gyöngyi      Herling Erik 

         elnök       bizottsági tag 

 

 

A jegyzőkönyvet készítette:     Szárazné Torkos Mariann    

        titkár 


