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JEGYZŐKÖNYV 

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

testületének az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága 

2020. augusztus 04. napján 11.03 órakor, 

a Polgármesteri Hivatal Nagytermében megtartott 

rendkívüli, nyílt üléséről 

 

 

Az ülésen megjelentek: 

a bizottság képviselő tagjai:   Orbán Gyöngyi  

Egresi Antal 

      dr. Staudt Csaba 

      Zimán András Ferenc 

 

nem képviselő bizottsági tagok:  Napholcz József 

      Herling Erik 

      Baucsek Rajmund 

 

 

Tanácskozási joggal részt vettek: 

dr. Szabó Tibor    jegyző 

dr. Veres Anikó    aljegyző 

Köblös Anita     osztályvezető-helyettes 

Haraszti Erika     gazdasági ügyintéző 

Markos Katalin    közoktatási referens 

 

Meghívottak: 

Egresiné Beck Zsuzsanna I. sz. Összevont Óvoda intézményvezető 

Bokor Sándor Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
 

Az ülést vezette: Orbán Gyöngyi a Bizottság elnöke. 

 

Orbán Gyöngyi: Tisztelettel köszönti a megjelenteket és megnyitja a bizottság ülését. 

 

Utalás a Bizottság határozatképességére:  

A Bizottság elnöke megállapította, hogy a Bizottság 7 fővel határozatképes.  

 

Orbán Gyöngyi: Kérdezi, hogy a napirendi ponttal egyetért -e a Bizottság. Kérdés és 

hozzászólás hiányában javaslatot tesz a napirendi pont elfogadására. 

Napirendi pont: 

1. Javaslat az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek utazó konduktori 

ellátásának biztosításáról szóló megállapodás megkötésére (10.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

A Bizottság 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül saját hatáskörében az alábbi 

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

Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottságának 74/2020. (VIII.04.) határozata a 2020. 

augusztus 04-ei rendkívüli ülés napirendi pontjának elfogadásáról 

Az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság a 2020. augusztus 04-ei rendkívüli 

ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

1. Javaslat az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek utazó konduktori 

ellátásának biztosításáról szóló megállapodás megkötésére (10.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

 

1. napirendi pont 

Javaslat az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek utazó konduktori 

ellátásának biztosításáról szóló megállapodás megkötésére (10.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

Orbán Gyöngyi: Kérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban van -e kiegészítés az Osztály 

részéről? 

 

Haraszti Erika: „Nincs” 

 

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

elfogadását. 

 

A Bizottság 7 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 75/2020. (VII.07.) határozata az 

integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek utazó konduktori ellátásának 

biztosításáról szóló megállapodás megkötésére 

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

hogy 

I. az előterjesztésben foglaltak alapján Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

Önkormányzata és a Semmelweis Egyetem között kötendő Együttműködési 

Megállapodást az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá 

II. hatalmazza fel a Polgármestert az Együttműködési Megállapodás aláírására és jövőbeni 

módosítására 

 

Orbán Györgyi: Kérdezi, hogy van –e valakinek kérdése? Kérdés és hozzászólás hiányában 

megköszöni a részvételt és az ülést 10.06 órakor bezárja. 

 

K.m.f. 

 

A jegyzőkönyvet elolvasás után jóváhagyólag aláírom: 

 

 

Orbán Gyöngyi      Herling Erik 

        elnök       bizottsági tag 

A jegyzőkönyvet készítette:    Somfalvai Viktorné 

       titkár 


