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

testületének az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága 
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Az ülésen megjelentek: 

a bizottság képviselő tagjai:   Orbán Gyöngyi  

Egresi Antal 

      dr. Staudt Csaba 

 

nem képviselő bizottsági tagok:  Napholcz József 

      Herling Erik 

      Baucsek Rajmund 

 

Távolmaradását előre jelezte:  Zimán András Ferenc 

 

Tanácskozási joggal részt vettek: 

dr. Szabó Tibor    jegyző 

dr. Veres Anikó    aljegyző 

Köblös Anita     osztályvezető-helyettes 

Haraszti Erika     gazdasági ügyintéző 

Léhmann Ildikó Zsuzsanna   ügyintéző 

Kovátsné dr. Prohászka Beáta  osztályvezető-helyettes 

 

Meghívottak: 

Szántóné Szabó Erzsébet I. sz. Összevont Óvoda intézményvezető 

Hatosné Pásztor Gabriella II. sz. Napsugár Óvoda intézményvezető 

Kajtár Andrea Török Flóris Általános Iskola intézményvezető 

Geiger Tamás     Táncsics Mihály Művelődési Ház igazgató 

 

 

Az ülést vezette: Orbán Gyöngyi a Bizottság elnöke. 

 

Orbán Gyöngyi: Köszönti a megjelenteket. Tájékoztatja a Bizottság tagjait, hogy Zimán 

András képviselő úr jelezte távolmaradását a Bizottság üléséről. 

 

Utalás a Bizottság határozatképességére:  

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

 

Orbán Gyöngyi: Kérdezi, hogy a napirendi pontokkal mindenki egyetért -e? A meghívóban 

szereplő napirendi pontokhoz képest módosítást javasol. Indítványozza, hogy a „Javaslat 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által alapított kitüntetések, 

elismerő címek adományozásának rendjéről szóló 23/2019. (IX.20.) önkormányzati 

rendelet módosítására” c. előterjesztést a Bizottság sürgősséggel első napirendi pontként 



tárgyalja. Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a javaslatot, mely szerint: Az 

Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság úgy dönt, hogy 2020. március 03-ai ülésén 

sürgősséggel, első napirendi pontként tárgyalja a „Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület 

Soroksár Önkormányzata által alapított kitüntetések, elismerő címek adományozásának 

rendjéről szóló 23/2019. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítására” c. előterjesztést. 

 

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

határozatot hozta: 

 

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

Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottságának 44/2020. (III.03.) határozata a 2020. 

március 03-ai Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsági ülésen tárgyalandó 

napirendi pontok módosításának elfogadásáról 

Az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság úgy dönt, hogy a 2020. március 03-ai 

ülésén sürgősséggel, első napirendi pontként tárgyalja a „Javaslat Budapest Főváros XXIII. 

kerület Soroksár Önkormányzata által alapított kitüntetések, elismerő címek adományozásának 

rendjéről szóló 23/2019. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítására” c. előterjesztést. 

 

Orbán Gyöngyi: Szavazásra teszi fel a módosított napirendi pontok elfogadását. 

Napirendi pontok 

1.) Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által alapított 

kitüntetések, elismerő címek adományozásának rendjéről szóló 23/2019. (IX.20.) 

önkormányzati rendelet módosítására (4.) 

Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző 

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

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

3.) Javaslat az óvodai beíratás időpontjának meghatározására (9.) 

Előterjesztő: Babócsi Beáta osztályvezető 

4.) Javaslat a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum elnöke személyének és állandó tagjainak 

kijelöléséről (10.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

5.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (19.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

6.) Tájékoztató a 2019. évben megalkotott rendeletek hatályosulásának felülvizsgálatáról (21.) 

Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző 

7.) Egyebek 

8.) Javaslat felügyelő bizottsági tagok megválasztására, alapító okiratok módosítására (Galéria 

’13 NKft. és Soroksári Foglalkoztató NKft.) (az érintettek kérése esetén zárt ülés az Mötv. 46.§ 

(2) bek. b) pontja alapján) (25.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

9.) Javaslat kuratóriumi tagok és felügyelőbizottsági tagok megválasztására, alapító okiratok 

módosítására (Közalapítványok) (az érintettek kérése esetén zárt ülés az Mötv. 46. § (2) bek. b) 

pontja alapján) (26.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

10.) Javaslat közalkalmazotti munkáltatói kölcsönkeret felhasználására (zárt ülés) (24.) 

Előterjesztő: Babócsi Beáta osztályvezető 

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

határozatot hozta: 



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

Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottságának 45/2020. (III.03.) határozata a 2020. 

március 03-ai ülés napirendi pontjainak elfogadásáról 

Az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság a 2020. március 03-ai ülésének 

napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

1.) Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által alapított 

kitüntetések, elismerő címek adományozásának rendjéről szóló 23/2019. (IX.20.) 

önkormányzati rendelet módosítására (4.) 

Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző 

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

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

3.) Javaslat az óvodai beíratás időpontjának meghatározására (9.) 

Előterjesztő: Babócsi Beáta osztályvezető 

4.) Javaslat a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum elnöke személyének és állandó tagjainak 

kijelöléséről (10.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

5.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (19.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

6.) Tájékoztató a 2019. évben megalkotott rendeletek hatályosulásának felülvizsgálatáról 

(21.) 

Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző 

7.) Egyebek 

8.) Javaslat felügyelő bizottsági tagok megválasztására, alapító okiratok módosítására 

(Galéria ’13 NKft. és Soroksári Foglalkoztató NKft.) (az érintettek kérése esetén zárt ülés 

az Mötv. 46.§ (2) bek. b) pontja alapján) (25.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

9.) Javaslat kuratóriumi tagok és felügyelőbizottsági tagok megválasztására, alapító 

okiratok módosítására (Közalapítványok) (az érintettek kérése esetén zárt ülés az Mötv. 46. 

§ (2) bek. b) pontja alapján) (26.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

10.) Javaslat közalkalmazotti munkáltatói kölcsönkeret felhasználására (zárt ülés) (24.) 

Előterjesztő: Babócsi Beáta osztályvezető 

 

 

1. napirendi pont 

Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által alapított 

kitüntetések, elismerő címek adományozásának rendjéről szóló 23/2019. (IX.20.) 

önkormányzati rendelet módosítására (4.) 

Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző 

 

Orbán Gyöngyi: Kérdezi, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e szóbeli kiegészítés. 

 

dr. Szabó Tibor: Elnézést kér, hogy most kerül napirendre az előterjesztés. Az alap 

előterjesztés indoka az volt, a Rendőrkapitány Asszony kérésének megfelelően, a Pesterzsébeti 

Önkormányzat által megalkotott, rendeletbe foglalt „Az Év Kerületi Rendőre” cím 

vonatkozásában az összhang meglegyen. Ennek érdekében a jelenleg hatályos rendeletben 

szereplő 12 fő kitüntetett helyett 17 fő kitüntetettre módosulna. Ez volt az alapindok, emiatt 



csak a Jog és Ügyrendi Bizottság elé terjesztendőnek „gondoltuk”. Azonban az előterjesztést 

készítő Szervezési, Ügyviteli és Személyzeti Osztály további javaslattal élt. A közalkalmazotti 

jogviszony vonatkozásában indokolt, hogy az Oktatási Bizottság is tárgyalja ezt az 

előterjesztést. Tisztelettel kéri, hogy a rendelet módosítást a Képviselő-testület felé, „ilyen 

módon szíveskedjenek támogatni”. Mivel, az előterjesztés most került kiosztásra, ezért gyorsan 

összefoglalja. A rendelet módosításában „Az Év Kerületi Rendőre” létszám vonatkozásában 

emelkedne, valamint változna a díjazás is. A „Kerület Hűséges Közalkalmazottja” esetében 

meg lett határozva, mely időtartam szükséges ahhoz, hogy valaki a 20. szakaszban 

meghatározott közalkalmazotti díjra jogosult legyen, illetve a „Soroksár Gyermekeiért” díjra 

való jogosultságnál is egy időtartam korlát kerülne be a rendeletbe. Az előterjesztés 

segédletében, a rendelet-tükör tartalmazza a hatályos rendelkezéseket és a tervezett 

módosításokat. 

 

dr. Staudt Csaba: 3 szakaszról lenne szó. Itt először a második szakaszban előterjesztett 

módosításhoz lenne az a kérdése, hogy a „Soroksár Gyermekeiért” státusznál mi volt az indok, 

hogy bekerült a legalább tizenöt éves soroksári és húszéves közalkalmazotti jogviszony elvárás. 

Ez úgy szerepel a rendeletben, hogy megkaphatja, de nem kötelező ennyi jogviszony után 

megkapni a címet? Tekintettel arra, hogy „Soroksár Gyermekeiért” címről van szó, ezért nem 

teljesen értette, hogy miért nem elégséges a legalább tizenöt éves soroksári jogviszony, miért 

kell pluszban még legalább öt év közszolgálati? 

 

Orbán Gyöngyi: „Értesüléseim szerint”, azért szükséges ez, mert nagyon sok olyan pedagógus 

van, aki már húsz évet is meghaladó időtartam óta van a pályán és Soroksáron tevékenykedik, 

ezért bővítették az időpontot. 

 

dr. Staudt Csaba: Mivel nem kötelező, hanem szabadon dönt róla a döntéshozó, hogy kinek 

legyen adományozva, ezért nem érti, mi az indoka, hogy legalább húsz évet várnak el. Miért 

nem elég a legalább tizenöt éves soroksári jogviszony? 

 

dr. Szabó Tibor: Elmondja, hogy az alaprendelet előkészítésében jómaga is részt vett, és akkor 

általában a központi jogszabályokban meghatározott keretjelleget hangsúlyozva próbálta azt 

támogatni, illetve a Képviselő-testület támogatta is, hogy tényleg csak keretjelleggel legyen 

meghatározva. Azonban a Szociális és Köznevelési Osztály részéről érkezett az a javaslat, 

amely most ide került a Bizottság, majd a Képviselő-testület elé. A kiindulási helyzet a 26. 

szakasz (2) bekezdés, az összes többi „kvázi” hozománya. A Szociális és Köznevelési Osztály 

közvetlen kapcsolatban áll a közalkalmazottakkal, pedagógusokkal, ők javasolják a 

szigorítását, ezen támogatásoknak. Így határolják be a jogosultak körét, melyben a Soroksárhoz 

kötődés erősítése lenne a cél. Gyakorlati alkalmazhatósága okán fontos ezt most tárgyalni, mert 

ha most hatályba lép, akkor tudják alkalmazni az Osztály részéről. Segítséget kér az Osztály 

részéről, mert tőlük érkezett a javaslat. 

 

Haraszti Erika: Jelzi, hogy a régi rendeletben – úgy emlékszik – huszonöt éves kerületi 

jogviszony volt előírva. Amikor a módosításba nem került be időtartam, az intézmények 

részéről is érkezett egy olyan kérés, hogy legyen idő kikötve, hiszen szeretnék azokat a 

pedagógusokat elismerni, akik régebb óta a kerületben dolgoznak. 

 

Orbán Gyöngyi: Jelzi, hogy Szántóné Szabó Erzsébet, intézményvezető asszony hozzászólási 

jogot kér a témával kapcsolatban. 

Kéri a Bizottság tagjait, hogy a hozzászólási jogról szavazzanak. 

 



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

határozatot hozta: 

 

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

Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottságának 46/2020. (III.03.) határozata Szántóné 

Szabó Erzsébet intézményvezető asszony részére hozzászólási jog biztosításáról 

Az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság úgy dönt, hogy a „Javaslat Budapest 

Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által alapított kitüntetések, elismerő címek 

adományozásának rendjéről szóló 23/2019. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítására” c. 

napirendi pont tárgyalása során hozzászólási jogot biztosít Szántóné Szabó Erzsébet, I. sz. 

Összevont Óvoda vezetője részére. 

 

Szántóné Szabó Erzsébet: Kapcsolódik Haraszti Erika által elmondottakhoz. Elmondja, hogy 

a tavalyi évben még sokkal szigorúbb volt a rendelet. Huszonöt év közalkalmazotti 

jogviszonnyal és a kerületben eltöltött tizenöt év munkaviszonnyal kellett rendelkeznie annak, 

akit jelölni lehetett a kitüntetésre. Azt gondolja, hogy a kerületben sok, olyan pedagógus van, 

aki ezeknek az elvárásoknak megfelel, de nem kaphatták meg, mert alacsony „számmal” adták 

ki, és néhány évvel ezelőtt emelkedett 3 főre a „Soroksár Gyermekeiért” és „Az Év 

Pedagógusa” kitüntetés. Ebben az évben, amikor megkapták a rendeletet, „kicsit 

arculcsapásként” vették észre, hogy a „Soroksár Gyermekeiért”, ami a kerület legnagyobb 

kitüntetése, bárki megkaphatja, aki „titánként” feltűnik a kerületben. Azok a pedagógusok 

lemaradnak, akik évtizedeket dolgoznak a kerületben. Neki is több olyan kollégája van, aki 35-

40 évet „húzott le a kerületben”, de a létszám és az „adhatóság” miatt még nem kaphatták meg 

a kitüntetést, annak ellenére, hogy megérdemelnék. Javasolja, hogy kerüljenek be olyan 

„fékek”, hogy kik kaphatják meg. Azt gondolja, hogy már ez a javaslat is lazulás az előző 

rendelethez képest. 

 

Orbán Gyöngyi: Köszöni a hozzászólást. 

 

Egresi Antal: Soroksár Önkormányzatának egészét, tehát minden területet figyelembe véve, 

ezek a kitüntetések a legmagasabb „nívójú”, „színvonalú” kitüntetések. Ezek a kitüntetések a 

legmagasabb javadalmazással együtt járnak. Hosszú éveken keresztül dolgozó kollégák nem 

kaphatták meg, ezt a kitüntetést. Ahhoz, hogy fenntartsuk ennek a kitüntetésnek a „nívóját”, 

fontosnak tartja, ezeknek a korlátoknak a növelését, illetve „visszaépítését”. Ő tovább 

szűkítené, és javaslatot tenne az alábbiak szerint: a 2. § a.) pontjánál úgy módosulna, hogy „aki 

legalább huszonöt éves közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkezik” és „amelyben közvetlenül 

gyermekekkel foglalkozott” itt pedig húsz évre változna. Tehát, legalább húsz évet dolgozott a 

kerületben „kikötést tartalmazzuk”. Ne kaphassák meg,olyanok, akik rövid időt töltöttek 

soroksári intézményekben. A (2) bekezdés b.) pontjában is szeretné megemelni öt évvel, tehát 

„legalább húsz éve Soroksár gyermekeiért, közösségeik segítésében, szabadidejük hasznos, 

értelmes eltöltésében kiemelkedően tevékenykedik” Javasolja, hogy öt-öt évvel minden egyes 

részt emeljenek meg. 

 

dr. Szabó Tibor: Jelzi, hogy a rendelet módosítással kapcsolatos javaslatot írásban a testületi 

ülést megelőző hétfőig kellene beadni. Természetesen a hivatal közreműködésével meg tudják 

oldani, de az SzMSz-ben foglaltak alapján kell előterjeszteni, hétfőn 16 óráig. 

 

Orbán Gyöngyi: Kérdezi, hogy jól értelmezi-e, ha a Képviselő-testületi ülésre képviselő úr 

benyújtja, akkor – „írásba” – bekerül? 

 



Egresi Antal: Véleménye szerint az SzMSz arra is lehetőséget biztosít, hogy az itt, a Bizottság 

által megszavazott változtatást hozza be a testületi ülésre. Ne kelljen a képviselőnek külön 

előterjesztést készítenie, ha a Bizottság megszavazza. 

 

dr. Szabó Tibor: „Igen a Bizottság hozhat ilyen döntést, csak akkor pontosan meg kell 

fogalmazni.” „Sem a hatályos rendelet, sem a módosító” „Itt fölmerült, hogy kizárja” Az a 

lényege a keretjellegű szabályozásnak, hogy aki „soroksári gyermekek közösségének 

segítésében, szabadidejük hasznos, értelmes eltöltésében kiemelkedő tevékenykedik, ebből 

nincs kizárva senki.” „Itt, aki tizenöt éve, húsz éve, harminc éve, öt éve, négy éve, teljesen 

mindegy, hogy mennyit dolgozott. Senki nincs, akkor van kizárva valaki, amennyiben ugye 

tolom az időtartamot, akkor kizárásra kerül, ha valaki, és pont ez volt a lényege. És a 

szigorításokkal kapcsolatban, csak tisztelettel felhívom a figyelmet, ha van egy igen kiváló 

pedagógus, aki tizennégy évig fantasztikusan dolgozott, Ő például már a tizenöt éves, vagy a 

húsz éves, huszonöt éves korláttal, Ő nem kaphatja meg. Még hogyha a korlát ugye lejjebb van, 

vagy nincs korlát, akkor az egy éves is, meg a harminc éves is megkaphatja. Lényegét tekintve 

a javaslatot, ha megszavazza a Bizottság, akkor amikor a Polgármester úr megkérdezi az Elnök 

Asszonyt, akkor a szavazás alapján bekerülhet, de pontosítást kérne, mely alapján kerül be. 

Tehát a 2. szakaszról beszélünk.” 

 

Egresi Antal: Tehát a pontosítás: a közalkalmazotti jogviszony esetében húsz év helyett, 

huszonöt év kerül, valamint ezen belül a „legalább tizenöt évet dolgozott a kerületben” helyett 

„legalább húsz évet dolgozott a kerületben” kerül. 

 

dr. Szabó Tibor: Tehát öt-öt évvel növekedne? 

 

Egresi Antal: „Így van.” A 2. § b.) pontjába pedig „aki folyamatosan, legalább tizenöt éve 

Soroksár gyermekeiért” helyébe az, „aki folyamatosan, legalább húsz éve Soroksár 

gyermekeiért” kerüljön. Minden egyes esetben öt év emelést javasol. 

 

dr. Staudt Csaba: Az előterjesztés 3. szakaszáról szeretne beszélni. Szeretné leszögezni, hogy 

neki nem azzal van problémája, ha sok rendőr lenne kitüntetve. A díj színvonalának megtartása 

érdekében, Ő alapból nem nagyszámú rendőrre gondol. „Az Év Kerületi Rendőre” cím 

megnevezést furcsának találja 17 rendőr esetében. Ő egy, kettő vagy „pár” rendőrre gondolt, 

esetleg a cím megnevezését kellene megváltoztatni. 

 

dr. Szabó Tibor: Jelzi, hogy SzMSz módosítást igényel, tekintettel arra, hogy az SzMSz-ben 

van felsorolva pl. a cím megnevezése. A soron következő SzMSz módosításnál figyelembe 

fogják venni a Képviselő úr javaslatát. 

 

dr. Veres Anikó: Elmondja, hogy Soroksár Budapesten az egyetlen olyan kerület, amelynek 

nincs önálló rendőrkapitánysága jelenleg. XX. és XXIII. kerületi Rendőrkapitányságként 

működik. A rendőrök két kerületben látják el a szolgálatot. „Azt mondják, hogy kevés a rendőr, 

de amikor elismerésre kerül a sor, akkor azért mégis csak van olyan sok kiváló rendőr, aki 

Soroksár területén is ellátott olyan szolgálatot az év során, hogy lehessen őket jutalmazni. Én 

úgy gondolom, hogy annak ellenére, hogy így van megszövegezve, hogy „Az Év Kerületi 

Rendőre”, és lejjebb, bár 17-17 főről beszélünk, attól még az az egyén, Ő „Az Év Kerületi 

Rendőre”. „Tehát nem az mondják, hogy összeállunk, hogy akkor mi vagyunk az év kerületi 

rendőrei, hanem Én az év kerületi rendőre vagyok.” 

 



Orbán Gyöngyi: További hozzászólás hiányában Egresi Antal képviselő úr módosító 

javaslatát teszi fel szavazásra a rendelet mind a két paragrafusa esetében. 

Tehát a „Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által 

alapított kitüntetések, elismerő címek adományozásának rendjéről szóló 23/2019. (IX.20.) 

önkormányzati rendelet módosítására” c. előterjesztés 2. § (1) bekezdés a.) pontjában a 

közalkalmazotti jogviszony húszéves időtartama helyébe huszonöt év kerüljön, valamint a 

kerületben eltöltött jogviszonyt tizenöt évről húsz évre emelkedjen, a 2. § (2) bekezdés b.) 

pontjában feltüntetett tizenöt év, húsz évre emelkedjen.  

 

A Bizottság 4 igen szavazattal, 2 nem szavazattal, tartózkodás nélkül saját hatáskörében az 

alábbi határozatot hozta: 

 

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

Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottságának 47/2020. (III.03.) határozata a Budapest 

Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által alapított kitüntetések, elismerő 

címek adományozásának rendjéről szóló 23/2019. (IX.20.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

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

az alábbi módosító javaslatokat vegye figyelembe a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

Önkormányzata által alapított kitüntetések, elismerő címek adományozásának rendjéről szóló 

23/2019. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztés tárgyalásakor. 

A 2.§ (1) bekezdés 

„a) aki legalább huszonöt éves közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkezik, valamint ezen belül 

legalább húsz évet dolgozott a kerületben olyan munkakört betöltve, amelyben közvetlenül 

gyermekekkel foglalkozott és tevékenységét kiemelkedően látta el,” 

A 2.§ (2) bekezdés 

„b) aki folyamatosan, legalább húsz éve Soroksár gyermekeiért, közösségeik segítésében, 

szabadidejük hasznos, értelmes eltöltésében kiemelkedően tevékenykedik.” 

 

Orbán Gyöngyi: Szavazásra teszi fel a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

Önkormányzata által alapított kitüntetések, elismerő címek adományozásának rendjéről szóló 

23/2019. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítását. 

 

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

határozatot hozta: 

 

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

Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottságának 48/2020. (III.03.) határozata a Budapest 

Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által alapított kitüntetések, elismerő 

címek adományozásának rendjéről szóló 23/2019. (IX.20.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

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

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által alapított kitüntetések, elismerő 

címek adományozásának rendjéről szóló 23/2019. (IX.20.) önkormányzati rendelet 

módosítását. 

 

2. napirendi pont 

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

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 



Orbán Gyöngyi: Kérdezi, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e szóbeli kiegészítés. 

 

dr. Szabó Tibor: Az előterjesztéshez nincsen szóbeli kiegészítése. 

 

Az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság megköszöni az előző ülés óta tett 

fontosabb intézkedésekről készült polgármesteri tájékoztatót. 

 

 

3. napirendi pont 

Javaslat az óvodai beíratás időpontjának meghatározására (9.) 

Előterjesztő: Babócsi Beáta osztályvezető 

 

Orbán Gyöngyi: Kérdezi, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e szóbeli kiegészítés. 

 

dr. Szabó Tibor: Az előterjesztéshez nincsen szóbeli kiegészítése. 

 

Orbán Gyöngyi: Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a határozati javaslat 

elfogadását.  

 

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

határozatot hozta: 

 

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

Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottságának 49/2020. (III.03.) határozata az óvodai 

beíratás időpontjának meghatározásáról 

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

hogy  

I. az óvodai beíratás időpontját 2020. május 11-től 2020. május 13-ig terjedő időtartamban, 

jelen határozat mellékletét képező „Hirdetmény”-ben foglaltak szerint határozza meg. 

II. kérje fel a Polgármestert a 2020. évi óvodai beíratásról szóló Hirdetmény-nek az 

Önkormányzat hivatalos honlapján (www.soroksar.hu-n), a Soroksári Hírlapban, valamint 

az óvodák honlapján való közzétételére. 

 

 

4. napirendi pont 

Javaslat a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum elnöke személyének és állandó tagjainak 

kijelöléséről (10.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

Orbán Gyöngyi: Kérdezi, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e szóbeli kiegészítés. 

 

dr. Szabó Tibor: Kiegészítésként elmondja, hogy a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum elnökére 

vonatkozó javaslat kipontozva van, mert az elnök személyére a Polgármester úr fog javaslatot 

tenni. Természetesen a Bizottság javasolhat, ha van javaslata. 

 

dr. Staudt Csaba: Technikai jellegű hozzászólása lenne. A határozati javaslat II. pontjában 

úgy van meghatározva, hogy az állandó tagok a „Képviselő-testület tagjai, valamint az Ifjúsági 

tanácsnok”. Számára ez értelmezhetetlen, hiszen a hatályos SzMSz szerint az Ifjúsági tanácsnok 

a Képviselő-testület tagja is egyben.  

 

http://www.soroksar.hu-n/


dr. Szabó Tibor: Kiegészítésként elmondja, hogy a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 

elnökének személyére, szerinte majd polgármester úr tesz javaslatot. Képviselő úr felvetése 

részben jogos, tekintettel arra, hogy a Képviselő-testület tagjai között van az Ifjúsági tanácsnok 

is, úgy gondolja, azért került nevesítésre, mert Ő különösen érintett e tekintetben. Javasolja, 

hogy a szövegrészben szereplő „valamint az Ifjúsági tanácsnok” helyett a „különösen az 

Ifjúsági tanácsnok” kerüljön bele. 

 

Egresi Antal: Javasolja, hogy a Bizottság ne foglaljon állást, mert szerinte meg kell várni a 

polgármester úr javaslatát. 

 

Orbán Gyöngyi: Kérdezi, hogy a Képviselő úrnak az lenne a javaslata, hogy döntsön a testület? 

 

Egresi Antal: Minden esetben a testület dönt, ők csak javaslatot tehetnek, ezért javasolja, hogy 

ne foglaljanak állást. 

 

dr. Staudt Csaba: Véleménye szerint célszerű lenne az elnök személyétől függetlenül dönteni, 

mert lettek, olyan módosítások, amelyek korábban nem voltak bene. Úgy emlékszik azelőtt nem 

volt bene a „Képviselő-testület tagja” állandó tagként, most pedig bekerült. Szerinte, ezért a 

Bizottságnak célszerű lenne javasolni. 

 

dr. Szabó Tibor: Egységes határozati javaslatról van szó. Célszerű lenne, ha a Polgármester úr 

jelölné ki az elnök személyét. Szét kellene szedni a javaslatot, de természetesen döntsön a 

Bizottság. 

 

Orbán Gyöngyi: Felkéri a Bizottságot, szavazzon arról, hogy a kérdésben a Képviselő-testület 

döntsön. 

 

Egresi Antal: Jelzi, hogy tisztában van vele, hogy ezek a javaslatok politikai egyeztetést 

követően „születhetnek meg”. Javasolja, hogy a politikai egyeztetést folytassák le ezen a héten 

a Polgármester úrral, ezért a Bizottság ne foglaljon állást. Szerinte a Bizottság hiába döntene 

nevekről vagy „bármiről”, valószínűleg a Képviselő-testület felül fogja bírálni. 

 

dr. Staudt Csaba: Tekintettel arra, hogy nem csak az elnök személyéről döntenek, hanem 

„egyéb dolgokról is”, célszerűbb lenne, ha a Bizottság állást foglalna a javaslat pontjairól 

egységben, nem szétválasztva. 

 

Orbán Gyöngyi: Mivel Egresi képviselő úr javaslata volt az első, arra kéri a Bizottságot, hogy 

a „Javaslat a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum elnöke személyének és állandó tagjainak 

kijelöléséről” c. előterjesztésről ne foglaljon állást az Oktatási, Köznevelési, Ifjúsági és Sport 

Bizottság. Szavazásra teszi fel a javaslatot.  

 

A Bizottság 4 igen szavazattal, 2 nem szavazattal, tartózkodás nélkül saját hatáskörében az 

alábbi határozatot hozta: 

 

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

Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottságának 50/2020. (III.03.) határozata a 

Kábítószerügyi Egyeztető Fórum elnökének személyéről és állandó tagjairól 

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

Kábítószerügyi Egyeztető Fórum elnöke személyének és állandó tagjainak kijelöléséről” c. 

napirendi ponttal kapcsolatban nem foglal állást. 



 

 

5. napirendi pont 

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (19.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

Orbán Gyöngyi: Kérdezi, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e szóbeli kiegészítés. 

 

dr. Szabó Tibor: Jelzi, hogy van határozati javaslat kiegészítés a Szociális és Köznevelési 

Osztály részéről. Elnézést kér, hogy utólag került be a javaslat. Az óvodai gyakornokok részére 

korábban megállapított 20%-os pótlék, és a 40 000,- Forintos, testület által megszavazott, 

minden óvodapedagógusra kiterjedő illetménykiegészítés vonatkozásában jelezték, hogy a 

pótlékkal együtt bérfeszültség keletkezhet. Ezért a 8. határozati javaslat, amely kiküldésre 

került, úgy szólna, hogy azt a határozatát a testületnek, mely a gyakornokok pótlékára 

vonatkozik, hatályon kívül helyezésre kerülne. 

 

Egresi Antal: Szeretné megkérdezni, hogy amit megkaptak kiegészítést, annak a határideje 

2020. március 18-a. A határozat 2020. március 10. napjával hatályon kívül helyezi a testületi 

határozatot. Kérdezi, hogy a 40 000,- Forint bruttó összeget, ami az előterjesztésben szerepel, 

azt minden óvodapedagógus megkapja egységesen január 01-jétől? 

 

Haraszti Erika: „Igen” 

 

Egresi Antal: „Ebbe a gyakornokok is beletartoznak?” 

 

Haraszti Erika: „Igen” 

 

Egresi Antal: Jelzi, hogy gondja van a határidőkkel kapcsolatban. Szerinte ez azt jelenti, hogy 

január és február hónapra a gyakornokok duplán kapják meg, egyszer megkapják a 40 000,- 

Forintot és egyszer megkapják a 66/2019 határozat alapján is a 40 000,- Forintot „vagy amit 

idáig kaptak”. Tehát erről a két hónapról dönteniük kell, mert dupla javadalmazást jelent ebben 

a pillanatban. 

 

Haraszti Erika: A gyakornokok 20%-os kiegészítése már bérszámfejtésre került a 

fizetésekkel. Azt az információt kapták, hogy visszamenőlegesen nem lehet visszavonni. Amíg 

a költségvetés nem került elfogadásra, nem lehetet visszavonni, mert azzal fogadta el a testület 

ezt a 40 000,- Forintos kiegészítést az óvodapedagógusok részére. Most lehet csak visszavonni, 

de sajnálatos módon duplán kapják meg a gyakornokok, mert nem lehet januártól visszavonni. 

 

dr. Szabó Tibor: Szerzett jogot elvenni nem lehet. A költségvetés elfogadásához kapcsolódva, 

ezt az idézőjeles problémát jelenti, amely álláspontja szerint kár nem ér senkit, itt „csupán” 

dupla javadalmazás van január, február hónapban. 

 

Orbán Gyöngyi: További kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel az 1. 2. 3. 4. 5. 

6. 7. és 8. határozati javaslatot. A határozati javaslatokról külön-külön határozatok készülnek. 

 

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

határozatot hozta: 

 



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

Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottságának 51/2020. (III.03.) határozata a 184097 

hrsz.-ú ingatlannal kapcsolatos 275/2017. (VI.06.), 10/2019. (I.22.) valamint 42/2020. (I. 

21.) határozatokkal módosított 80/2015. (II.17.) Ök. határozatának módosításáról 

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

hogy az 

I. a 275/2017. (VI.06.), 10/2019. (I.22.) valamint 42/2020. (I. 21.) határozatokkal módosított 

80/2015.(II.17.) határozatának II. pontját az alábbiak szerint módosítsa: 

„II. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata meg kívánja szerezni a 

Budapest XXIII. kerület 184097 hrsz-ú ingatlanból kialakult 184097/1 hrsz.-ú, 

természetben a Meddőhányó utcában található 2168 m2 nagyságú „kivett kápolna, 

udvar” megnevezésű állami tulajdonú ingatlan tulajdonjogát, ennek érdekében a 

nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. §-ában foglaltak, valamint az 

állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján 

a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam 

tulajdonában (és a Pilisi Parkerdő vagyonkezelésében) lévő Budapest XXIII. kerület 

184097/1 hrsz.-ú, természetben a Meddőhányó utcában található 2168 m2 nagyságú 

„kivett kápolna, udvar” megnevezésű tulajdonjogának ingyenes önkormányzati 

tulajdonba adását.” 

II. a 275/2017. (VI.06.), 10/2019. (I.22.) valamint 42/2020. (I. 21.) határozatokkal módosított 

80/2015.(II.17.) határozatának III. pontját az alábbiak szerint módosítsa: 

„III. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata a II. pont szerint 

ingyenesen tulajdonba kérni kívánt ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában 

meghatározott „a kulturális örökség helyi védelme” feladata ellátására kívánja 

tulajdonba venni és az épület helyi műemléki értékeinek érvényre juttatása mellett 

kegyhely működtetése céljára kívánja felhasználni.” 

III. a 275/2017. (VI.06.), 10/2019. (I.22.) valamint 42/2020. (I. 21.) határozatokkal módosított 

80/2015.(II.17.) határozatát az alábbi IV. ponttal egészítse ki: 

„IV. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata vállalja a tulajdonba 

adás érdekében felmerülő költségek megtérítését.” 

IV. a 275/2017. (VI.06.), 10/2019. (I.22.) valamint 42/2020. (I. 21.) határozatokkal módosított 

80/2015.(II.17.) határozatát az alábbi V. ponttal egészítse ki: 

„V. Az Önkormányzat tudomással bír arról, hogy az igényelt II. pont szerint 

meghatározott ingatlan műemléki védettség alatt áll, és az ingatlan önkormányzati 

tulajdonba kerülése esetén vállalja az ehhez kapcsolódó kötelezettségek megtartását és 

teljesítését.” 

V. a 275/2017. (VI.06.), 10/2019. (I.22.) valamint 42/2020. (I. 21.) határozatokkal módosított 

80/2015.(II.17.) határozatát az alábbi VI. ponttal egészítse ki: 

„VI. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a II. pont szerint 

meghatározott ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás 

során az MNV Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot 

megtegyen.”  

VI. a 275/2017. (VI.06.), 10/2019. (I.22.) valamint 42/2020. (I. 21.) határozatokkal módosított 

80/2015.(II.17.) határozatát az alábbi VII. ponttal egészítse ki: 

„VII. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingyenes 

önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja.” 

 

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

Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottságának 52/2020. (III.03.) határozata az 



Önkormányzat tulajdonában lévő lakások elidegenítésének feltételeiről szóló 31/2004. 

(IV.23.) rendelet felülvizsgálatáról szóló 294/2019. (VII.02.) és 438/2019. (XII.03.) 

határozatokkal módosított 190/2019. (IV.09.) Ök. határozat módosításáról 

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

hogy a 294/2019(VII.02.) és 438/2019. (XII.03.) határozatokkal módosított, az Önkormányzat 

tulajdonában lévő lakások elidegenítésének feltételeiről szóló 31/2004. (IV.23.) rendelet 

felülvizsgálatáról szóló 190/2019. (IV.09.) Ök. határozatának végrehajtási határidejét 

módosítsa 2020. június 30. napjára. 

 

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

Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottságának 53/2020. (III.03.) határozata a 186724/1 

helyrajzi számú, tulajdoni lap szerint a Péter apostol utca 6. szám alatt található ingatlan 

megvásárlásáról szóló 41/2020.(I.21.) határozat módosításáról 

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

hogy a 186724/1 helyrajzi számú, tulajdoni lap szerint a Péter apostol utca 6. szám alatt 

található ingatlan megvásárlásáról szóló 41/2020. (I.21.) határozata II. és III. pontját az alábbiak 

szerint módosítsa: 

„II. felkéri a Polgármestert a 2. számú mellékletében foglalt táblázat szerinti vételi 

ajánlatok megtételére, azok valamennyi tulajdonos által történő elfogadása, valamint a 

végrehajtási jogok jogosultjainak adásvételhez történő hozzájárulása esetén a 3. számú 

melléklet szerinti adásvételi szerződés megkötésére, melytől az Önkormányzat érdekeit 

nem sértve eltérhet. 

III. a II. pont szerint megtett vételi ajánlat az ingatlan bármely tulajdonosa általi 

elutasítása, illetőleg a végrehajtási jogok jogosultjainak az adásvételhez történő hozzá 

nem járulása esetére felhatalmazza a polgármestert a kisajátítási eljárás megindítására, 

az ahhoz szükséges nyilatkozatok, dokumentumok aláírására.” 

 

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

Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottságának 54/2020. (III.03.) határozata a  184290 

helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Szigetcsárda utcában található, 

az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint 1292 m2 területű „kivett lakóház, udvar” 

megnevezésű ingatlan 1/1 arányú tulajdoni hányadának értékesítéséről szóló 237/2019. 

(V.07.) határozat módosításáról 

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

hogy a 184290 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Szigetcsárda utcában 

található, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint 1292 m2 területű „kivett lakóház, udvar” 

megnevezésű ingatlan 1/1 arányú tulajdoni hányadának értékesítéséről szóló 237/2019. (V.07.) 

határozat végrehajtási határidejét módosítsa 2020. május 31. napjára. 

 

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

Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottságának 55/2020. (III.03.) határozata a  183206/5, 

183207/1 valamint a T-100845 ttsz.-ú változási vázrajz szerint kialakuló 183210/5 

helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Soroksár-Újtelepen található 

ingatlanok értékegyeztetéssel történő cseréjéről szóló 238/2019. (V. 07.)  határozat 

módosításáról 

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

hogy a 183206/5, 183207/1 valamint a T-100845 ttsz.-ú változási vázrajz szerint kialakuló 

183210/5 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Soroksár-Újtelepen 

található ingatlanok értékegyeztetéssel történő cseréjéről szóló 238/2019. (V. 07.) határozata II. 

pontjának végrehajtási határidejét módosítsa 2020. április 30. napjára. 



 

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

Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottságának 56/2020. (III.03.) határozata a Soroksári 

Sportcsarnok Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosításáról szóló 31/2020.(I.21.) 

határozat módosításáról 

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

hogy módosítsa a 31/2020.(I.21.) határozatát az alábbiak szerint:  

I. a Soroksári Sportcsarnok Nonprofit Kft. Alapító Okiratának 11.1. pontját - figyelemmel az 

ügyvezető adataiban a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága által hivatalból elvégzett javításra - 

az alábbiak szerint módosítsa: 

„11.1. A társaság ügyvezetésére és képviseletére jogosult ügyvezetője:  

Név: Kincses Péter 

Lakcím: 2143 Kistarcsa, Kamilla utca 16. 

Az ügyvezetői megbízatás határozott időre szól. 

A megbízatás kezdő időpontja: 2017.12.12. 

A megbízatás lejárta: 2022.12.12. 

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését munkaviszonyban látja el.  

Ügyvezető megbízatása legfeljebb 5 év időtartamra szól, újra választható, illetve 

bármikor visszahívható. Az Ügyvezető felett a munkáltatói jogokat az Alapító 

gyakorolja.” 

II. hatalmazza fel a Polgármestert, hogy a Soroksári Sportcsarnok Nonprofit Kft.  módosítással 

egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát aláírja, és kérje fel, hogy gondoskodjon arról, 

hogy az a szükséges mellékletekkel felszerelten a Fővárosi Törvényszékhez határidőn belül 

benyújtásra kerüljön.  

 

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

Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottságának 57/2020. (III.03.) határozata a Táncsics 

Mihály Művelődési Ház intézményvezetői pályázatait véleményező bizottság 

létrehozásáról szóló 38/2020. (I.21.) határozat módosításáról 

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

hogy a Táncsics Mihály Művelődési Ház intézményvezetői pályázatait véleményező bizottság 

létrehozásáról szóló határozat 38/2020.(I.21.) I. pontjának bevezető szövegrészét az alábbiak 

szerint módosítsa: 

„I. a Táncsics Mihály Művelődési Ház igazgatói (magasabb vezetői) álláshelyére kiírt 

pályázatra (a továbbiakban: a Pályázat) jelentkező pályázók meghallgatására, illetve a 

benyújtott pályázatokkal kapcsolatos vélemény kialakítására bizottságot hoz létre, mely 

bizottság megbízatása a Pályázat eredményes elbírálásáig tart. 

A bizottság összetételét az alábbiak szerint határozza meg:” 

 

 

 

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

Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottságának 58/2020. (III.03.) határozata az óvodai 

gyakornokok béremeléséről szóló 66/2019. (I.22.) határozat hatályon kívül helyezéséről 

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

hogy az  

I. a 66/2019. (I.22.) határozatot 2020. március 10. napjával helyezze hatályon kívül. 

II. kérje fel a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, és az óvodavezetők 

tájékoztatására. 

 



 

6. napirendi pont 

Tájékoztató a 2019. évben megalkotott rendeletek hatályosulásának felülvizsgálatáról 

(21.) 

Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző 

 

Orbán Gyöngyi: Kérdezi, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e szóbeli kiegészítés. 

 

dr. Szabó Tibor: Az előterjesztéshez nincsen szóbeli kiegészítése. 

 

 

Az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság megköszöni a 2019. évben megalkotott 

rendeletek hatályosulásának felülvizsgálatáról készült tájékoztatót. 

 

 

7. napirendi pont 

Egyebek 

 

Orbán Györgyi: Kérdezi, hogy van –e valakinek kérdése? 

 

dr. Staudt Csaba: Tájékoztatást kérne, hogy az elmúlt időszakban megváltoztak-e a tankerületi 

határok a kerületben? Érkezett hozzá egy megkeresés a Virágvölgy lakóparkból, hogy eddig 

másik általános iskolához tartoztak, áprilistól pedig már a „Sodronyoshoz”. Volt–e változás és 

kapnak–e tájékoztatást? 

 

Haraszti Erika: Jelzi, hogy pont a mai napon kapta meg a Tankerület vezetőjétől a körzethatár 

módosítására vonatkozó listát. Sajnos még nem volt ideje átnézni. Elmondja, hogy a változtatás 

joga a Tankerületé. 

 

dr. Szabó Tibor: Haraszti Erikát kéri, hogy küldje át neki a módosításról szóló listát, hogy 

továbbítani tudja dr. Staudt Csaba képviselő úrnak. 

 

Orbán Gyöngyi: További kérdés és hozzászólás hiányában az „Egyebek” napirendi pontot 

lezárja. 

 

 

 

 

 

 

 

8. napirendi pont 

Javaslat felügyelő bizottsági tagok megválasztására, alapító okiratok módosítására 

(Galéria ’13 NKft. és Soroksári Foglalkoztató NKft.) (az érintettek kérése esetén zárt ülés 

az Mötv. 46.§ (2) bek. b) pontja alapján) (25.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

Orbán Gyöngyi: Kérdezi, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e szóbeli kiegészítés. 

 

dr. Szabó Tibor: Az előterjesztéshez nincsen szóbeli kiegészítése. 



 

dr. Szabó Tibor: Köszöni Köblös Anita osztályvezető-helyettes asszonynak a jelzést, 

miszerint még nincs javasolt személy az adott posztokra. Jelzi a Bizottságnak, hogy ha van 

javaslata megtehetik, bár álláspontja szerint inkább a Képviselő-testületre kellene bízni, egy 

frakcióegyeztetést követően. 

 

Orbán Gyöngyi: Mindkét napirendi ponttal kapcsolatban, ez lenne a javaslata neki is. 

 

dr. Staudt Csaba: Neki is ez a javaslata. 

 

Orbán Gyöngyi: További kérdés és hozzászólás hiányában kéri a Bizottságot, hogy a „Javaslat 

felügyelő bizottsági tagok megválasztására, alapító okiratok módosítására (Galéria ’13 NKft. 

és Soroksári Foglalkoztató NKft.)” c. előterjesztésről ne foglaljon állást az Oktatási, 

Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottság, a döntést bízza a Képviselő-testületre. Szavazásra teszi 

fel a javaslatot. 

 

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

határozatot hozta: 

 

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

Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottságának 59/2020. (III.03.) határozata a „Javaslat 

felügyelő bizottsági tagok megválasztására, alapító okiratok módosítására (Galéria ’13 

NKft. és Soroksári Foglalkoztató NKft.) c. előterjesztésről 

Az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság úgy dönt, hogy a „Javaslat felügyelő 

bizottsági tagok megválasztására, alapító okiratok módosítására (Galéria ’13 NKft. és Soroksári 

Foglalkoztató NKft.)”  c. napirendi ponttal kapcsolatban nem foglal állást. 

 

 

9. napirendi pont 

Javaslat kuratóriumi tagok és felügyelőbizottsági tagok megválasztására, alapító okiratok 

módosítására (Közalapítványok) (az érintettek kérése esetén zárt ülés az Mötv. 46. § (2) bek. 

b) pontja alapján) (26.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

Orbán Gyöngyi: Jelzi, hogy ugyan az lenne a javaslat, mint a 8. napirendi pontnál. Kérdés és 

hozzászólás hiányában kéri a Bizottságot, hogy a „Javaslat kuratóriumi tagok és 

felügyelőbizottsági tagok megválasztására, alapító okiratok módosítására (Közalapítványok)” 

c. előterjesztésről ne foglaljon állást az Oktatási, Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottság, a 

döntést bízza a Képviselő-testületre. Szavazásra teszi fel a javaslatot.  

 

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

határozatot hozta: 

 

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

Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottságának 60/2020. (III.03.) határozata a „Javaslat 

kuratóriumi tagok és felügyelőbizottsági tagok megválasztására, alapító okiratok 

módosítására (Közalapítványok)” c. előterjesztésről 

Az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság úgy dönt, hogy a „Javaslat kuratóriumi 

tagok és felügyelőbizottsági tagok megválasztására, alapító okiratok módosítására 

(Közalapítványok)” c. napirendi ponttal kapcsolatban nem foglal állást. 



 

Orbán Gyöngyi: Ezt a napirendi pontot lezárja. Zárt ülést rendel el.  

 

Felkéri a jelenlévőket, hogy – a zárt ülésen részt venni jogosultak kivételével – hagyják el a 

helyiséget. 

 

A hallgatóság és a Polgármesteri Hivatal azon köztisztviselői, akik a zárt ülésen való 

részvételre nem jogosultak, elhagyják a termet.  

 

 

Z Á R T   Ü L É S 
 

 

K.m.f. 

 

 

A jegyzőkönyvet elolvasás után jóváhagyólag aláírom: 

 

 

 

 

 

Orbán Gyöngyi      Herking Erik 

        elnök       bizottsági tag 

 

 

 

A jegyzőkönyvet készítette: 

    Somfalvai Viktorné 

       titkár 

 

 

 

 


