
 
 

 

JEGYZŐKÖNYV 

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

testületének az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága 

2020. július 07. napján 11.04 órakor, 

a Polgármesteri Hivatal Nagytermében megtartott 

rendes, nyílt üléséről 

 

 

 

Az ülésen megjelentek: 

a bizottság képviselő tagjai:   Orbán Gyöngyi  

Egresi Antal 

      

 

nem képviselő bizottsági tagok:  Napholcz József 

      Herling Erik 

      Baucsek Rajmund 

 

Távolmaradását előre nem jelezte: dr. Staudt Csaba 

      Zimán András Ferenc 

 

 

Tanácskozási joggal részt vettek: 

dr. Szabó Tibor    jegyző 

dr. Veres Anikó    aljegyző 

dr. Kelemen Henrietta   osztályvezető 

Babócsi Beáta     osztályvezető 

Köblös Anita     osztályvezető-helyettes 

Markos Katalin    közoktatási referens 

Haraszti Erika     gazdasági ügyintéző 

Sebők Máté     Ifjúsági Tanácsnok 

 

 

Meghívottak: 

Szántóné Szabó Erzsébet I. sz. Összevont Óvoda intézményvezető 

Hatosné Pásztor Gabriella II. sz. Napsugár Óvoda intézményvezető 

Ternesz Ferencné III. sz. Összevont Óvoda intézményvezető 

Kajtár Andrea Török Flóris Általános Iskola intézményvezető 

Geiger Tamás     Galéria ’13 Soroksár Nkft. intézményvezető 

Egresiné Beck Zsuzsanna   pályázó 

 

Az ülést vezette: Orbán Gyöngyi a Bizottság elnöke. 

 

Orbán Gyöngyi: Köszönti a megjelenteket és megnyitja a bizottság ülését. 

 

Utalás a Bizottság határozatképességére:  

A Bizottság elnöke megállapította, hogy a Bizottság 5 fővel határozatképes.  



 
 

 

Orbán Gyöngyi: Jelzi, hogy a napirendi pontokat és a testületi anyagot mindenki megkapta. 

Kéri a Bizottság tagjait jelentkezzenek be, hogy láthatóvá váljon kik vannak jelen az ülésen. 

Kérdezi, hogy a napirendi pontokkal egyetért -e a Bizottság. Kérdés és hozzászólás hiányában 

javaslatot tesz a napirendi pontok elfogadására. 

 

Napirendi pontok: 

1. Önálló képviselői indítvány (13.) 

Előterjesztő: Bereczki Miklós képviselő 
 

2. Önálló képviselői indítvány (14.) 

Előterjesztő: Sebők Máté Zoltán képviselő 
 

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

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 
 

4. Javaslat a Táncsics Mihály Művelődési Ház intézményvezetői pályázatával kapcsolatos 

egyes döntések meghozatalára (23.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 
 

5. Javaslat az I. sz. Összevont Óvoda intézményvezetői pályázatának elbírálására (24.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 
 

6. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (25.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 
 

7. Beszámoló a veszélyhelyzet ideje alatt megtett polgármesteri és jegyző intézkedésekről 

(26.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

     dr. Szabó Tibor jegyző  
 

8. Tájékoztató a jogszabályváltozásokról (28.) 

Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző  
 

9. Egyebek 

 

A Bizottság 5 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 62/2020. (VII.07.) határozata a 2020. 

július 07-ei ülés napirendi pontjainak elfogadásáról 

Az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság a 2020. július 07-ei ülésének 

napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

1.) Önálló képviselői indítvány (13.) 

Előterjesztő: Bereczki Miklós képviselő 

2.)Önálló képviselői indítvány (14.) 

Előterjesztő: Sebők Máté Zoltán képviselő 

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

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

4.) Javaslat a Táncsics Mihály Művelődési Ház intézményvezetői pályázatával kapcsolatos 

egyes döntések meghozatalára (23.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 



 
 

 

5.) Javaslat az I. sz. Összevont Óvoda intézményvezetői pályázatának elbírálására (24.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

6.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (25.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

7.) Beszámoló a veszélyhelyzet ideje alatt megtett polgármesteri és jegyző intézkedésekről 

(26.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

     dr. Szabó Tibor jegyző  

8.) Tájékoztató a jogszabályváltozásokról (28.) 

Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző  

9.) Egyebek 

 

1. napirendi pont 

Önálló képviselői indítvány (13.) 

Előterjesztő: Bereczki Miklós képviselő 

 

Orbán Gyöngyi: Bereczki Miklós úr önálló képviselői indítványához, annyit szeretne 

hozzáfűzni, hogy aki elolvasta a hivatal véleményét, az láthatja, milyen akadályokba ütközik, 

ennek a megvalósítása. Kérdezi a Bizottságot, hogy az indítványhoz van -e kérdés vagy 

hozzászólás? Tájékoztatja a Bizottságot, hogy a hivatal által leírt megállapítás megfelel a 

valóságnak. A Fővárosi Közgyűlés kompetens a közterületek elnevezésében, természetesen a 

kerület indítványt tehet. Tudomása szerint Soroksáron jelenleg nincs olyan közterület, 

amelynek ne lenne neve, ezért megjelölhető hely sincs. „Minden tiszteletünk Pongrátz Gergely 

úrnak”, Soroksáron emléktáblája is van, illetve november 4-én igen sokan szoktak koszorút 

elhelyezni a háznál. Úgy gondolja, mivel a közterületek elnevezése a Fővárosi Közgyűlés 

kompetenciája, ezért most ne vitatkozzanak a bizottsági ülésen, a döntést hagyják a Képviselő-

testületre. 

Javasolja a bizottság tagjainak, hogy az önálló képviselői indítvány ügyében hagyják a döntést 

a Képviselő-testületre, kéri a Bizottság tagjait erről szavazzanak. 

 

A Bizottság 5 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 63/2020. (VII.07.) határozata a kerület 

közigazgatási területén lévő közterület elnevezésével kapcsolatos kezdeményezés elvi 

támogatásáról 

Az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság úgy dönt, hogy az „Önálló képviselői 

indítvány” c.  c. napirendi ponttal kapcsolatban nem foglal állást.  

 

 

 

 

 

 

2. napirendi pont 

Önálló képviselői indítvány (14.) 

Előterjesztő: Sebők Máté Zoltán képviselő 

 



 
 

 

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

„A” verziójának elfogadását, amely a Soroksári Fiatalok Fóruma létrehozását tartalmazza.  

 

A Bizottság 5 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 64/2020. (VII.07.) határozata a Soroksári 

Fiatalok Fóruma létrehozásáról 

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

hogy 

I. a soroksári fiatalok közéletbe való bevonásának elősegítésére, többek közt 

programok, rendezvények szervezése, lebonyolítása, továbbá annak érdekében, hogy 

az önkormányzat tevékenységében eredményesebben érvényesüljenek a fiatalok 

érdekei, ifjúsági fórumot hozzon létre Soroksári Fiatalok Fóruma (a továbbiakban: 

SFF) elnevezéssel, 

II. az SFF 2020. évi működéséhez 3.000.000 forint összegű támogatást biztosítson, 

amely összeget az Önkormányzat 2020.évi költségvetési rendeletének ifjúsági 

koncepcióval kapcsolatos feladatokra tervezett költségvetési sorból biztosítsa, 

III. az SFF elnöke a költségvetési évet követő hónap utolsó napjáig írásbeli beszámolót 

nyújtson be a Képviselő-testület részére a támogatás felhasználásáról és 

működéséről,  

IV. az SFF hat külsős 15-30 év közötti soroksári fiatalból álljon, valamint a mindenkori 

ifjúsági tanácsnok vezetésével működjön. Az SFF tagjai pályázat útján kerüljenek 

kiválasztásra, a mellékelt pályázati kiírás alapján, 

V. hatalmazza fel az ifjúsági tanácsnokot, hogy a pályázati kiírás közzétételéről 

gondoskodjon, illetve népszerűsítse azt, 

VI. a benyújtott pályázatokról az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság 

a 2020. évi szeptember havi munkaterv szerinti ülésén döntsön, 

VII. az SFF Szervezeti és Működési Szabályzatát és munkatervét – a jelen határozat által 

megállapított keretek között – maga határozza meg. 
 

3. napirendi pont 

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

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

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

fontosabb intézkedésekről készült polgármesteri tájékoztatót. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. napirendi pont 

Javaslat a Táncsics Mihály Művelődési Ház intézményvezetői pályázatával kapcsolatos 

egyes döntések meghozatalára (4.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 



 
 

 

 

Orbán Gyöngyi: Tájékoztatja a Bizottságot, hogy 09.30 órakor egy Bírálóbizottság 

meghallgatta azt a két jelöltet, akinek elfogadható volt a pályázata, illetve jó volt a pályázati 

anyaga. A többiek értékelhetetlen, a törvénynek nem megfelelően nyújtották be a pályázatukat. 

Jelzi, hogy a Bizottságnak döntenie kellene, vagy a Képviselő-testületre bíznia a döntést. 

Tekintettel arra, hogy Várhalmi András úr, mint szakértő jelen volt a Bírálóbizottságban és 

véleményezte a pályázatokat, egyértelműen az volt a véleménye, hogy egy pályázó van, aki 

mindenben megfelel a kiírásnak. A másik értékelhető jelölt pályázata jó volt, de az 5 év szakmai 

gyakorlata hiányzik, amit a törvény előír. A pályázók személyes meghallgatása után, valamint 

Várhalmi András úr véleménye alapján a Bírálóbizottság megállapította, hogy (a pályázó neve 

elhangozhat, mert senki nem kért zárt ülést) Hantos-Jarábik Klára mindenben megfelel a 

pályázati kiírásnak. 

 

dr. Szabó Tibor: Kiegészítést tenne. A pályázat kiírását követően hatályba lépet egy 

jogszabály, aminek alapján a közművelődési intézményekben közalkalmazotti jogviszony nem 

létesíthető 2020. július 1-je után. Csak munkaszerződéssel lehet jogviszonyt létesíteni. Ennek 

alapján készült egy kiegészítő anyag, amely kijuttatásra kerül a Képviselő-testületi tagok 

részére, a testületi ülésig mindenki megkapja. Annyi változott, hogy 2020. július 1-jével nem 

közalkalmazotti jogviszony, hanem munkaviszony jön létre munkaszerződéssel, ezáltal 

munkabér lesz és nem illetmény. A próbaidő fenn maradhat és a munkavégzés helye sem 

változik. A módosítás után a határozati javaslat, így változik: „a Képviselő-testület, 

figyelemmel a kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának 

átalakulásáról, valamint az egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi 

XXXII. törvény rendelkezésére, úgy dönt, hogy XY érvényes pályázatot benyújtó pályázóval, 

munkaszerződéssel munkaviszonyt létesít a Táncsics Mihály Művelődési Ház 

intézményvezetői feladatainak ellátására az alábbi feltételekkel”. „A munkaviszony időtartama 

5 év határozott idő, 2020. július 15. napjától 2025. július 14. napjáig. „A munkabér összege”. 

Itt kell pontosan meghatározni a bruttó havi munkabért. „A munkavégzés helye változatlanul a 

Táncsics Mihály Művelődési Ház, 1239 Budapest, Grassalkovich út 122.” A 

jogszabályváltozásoknál ez lesz kiküldve. 

 

Egresi Antal: Szeretné tudni, hogy személyesen is megismerhetik –e a pályázót? 

 

Orbán Gyöngyi: A testületi ülésen megismerhetik a pályázót. Mivel hosszú időre neveznék ki 

az intézményvezetőt, ezért Egresi Antal képviselő úr kérdésére válaszul kéri a Bizottság tagjait, 

hogy szavazatukkal támogassák javaslatát, mely szerint a „Javaslat a Táncsics Mihály 

Művelődési Ház intézményvezetői pályázatával kapcsolatos egyes döntések meghozatalára” 

című napirendi pont kérdéseinek eldöntését hagyják a Képviselő-testületre. 

 

A Bizottság 5 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 65/2020. (VII.07.) határozata a Táncsics 

Mihály Művelődési Ház intézményvezetői álláshelyére kiírt pályázat elbírálásáról 

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

Művelődési Ház intézményvezetői álláshelyére kiírt pályázat elbírálásáról” c. napirendi ponttal 

kapcsolatban nem foglal állást.  

 

 



 
 

 

5. napirendi pont 

Javaslat az I. sz. Összevont Óvoda intézményvezetői pályázatának elbírálására (24.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

Orbán Gyöngyi: Kérdezi Babócsi Beáta osztályvezető asszonyt, hogy van –e kiegészítés az 

osztály részéről. 

 

Babócsi Beáta: Rövid kiegészítésük lenne. A határozati javaslatban az illetményt illetően csak 

egy kalkuláció szerepel, nem valós összeg, azt majd a Képviselő-testület fogja meghatározni. 

Vannak fix összegek, illetve a besorolás alapján az alapilletmény. Tehát a határozati javaslatban 

szereplő összeg csak körülbelüli számítás. 

 

dr. Szabó Tibor: Csatlakozik osztályvezető asszonyhoz. Az alapilletmény, az 

intézményvezetői pótlék és a munkáltatói döntésen alapuló kereset-kiegészítés összege a 

jelenlegi intézményvezető által kapott összeg szerint lett beírva. A javaslat úgy szólna, hogy „a 

határozati javaslat I. pontjában a második mondat, illetményét a vonatkozó hatályos 

jogszabályok szerint kell megállapítani, az alapilletmény és most már az intézményvezetői 

pótléknál meg van adva sávosan, hogy milyen összeget kell kapjon az intézményvezető. Illetve 

jogosult a munkáltatói döntésen alapuló kiegészítés, az egy opció, a tisztelt Képviselő-testület. 

Tehát itt tulajdonképpen az alapilletmény és az intézményvezetői pótlék az, majd a kiválasztást 

követően egyértelműen megállapítható.”  

Illetményét a hatályos jogszabályok szerint kell, hogy megállapítsa a munkáltató. Ez lenne a 

pontosítás. 

 

Orbán Gyöngyi: Az előterjesztésben, mellékletként megtalálható az összegzés és vélemény a 

pályázatról. Véleménye szerint „tartalmilag, formailag, stilisztikailag igényességet, 

rendszerszemléletet tükröz, ismeri a pályázó az intézménytípusra vonatkozó törvényi 

szabályokat”. Hangsúlyozza, hogy itt megint hosszabb időre neveznek ki vezetőt, ezért kérdezi 

a Bizottság tagjait, hogy most döntsenek a napirendi pontról, vagy inkább bízzák a Képviselő-

testületre a döntést? 

 

Orbán Gyöngyi: Kéri a Bizottságot, hogy a „Javaslat az I. sz. Összevont Óvoda 

intézményvezetői pályázatának elbírálására” c. napirendi ponttal kapcsolatban nem foglaljon 

állást.  

 

A Bizottság 5 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 66/2020. (VII.07.) határozata az I. sz. 

Összevont Óvoda óvodavezetői pályázatának elbírálásáról 

Az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság úgy dönt, hogy „Javaslat az I. sz. 

Összevont Óvoda intézményvezetői pályázatának elbírálására” c. napirendi ponttal 

kapcsolatban nem foglal állást.  

 

6. napirendi pont 

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (25.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 



 
 

 

Orbán Gyöngyi: 6 db lejárt határidejű határozat van, mindegyik határidő módosítás. Kérdezi, 

hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e szóbeli kiegészítés. További kérdés és hozzászólás 

hiányában szavazásra teszi fel az 1. 2. 3. 4. 5. és 6. határozati javaslatot. A határozati 

javaslatokról külön-külön határozatok készülnek. 

 

A Bizottság 5 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 67/2020. (VII.07.) határozata a Kerület 

Hűséges Közalkalmazottja cím adományozásáról szóló 300/2020. (VI.09.) polgármesteri 

határozat hatályon kívül helyezéséről 

Az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság javasolja, hogy Budapest Főváros 

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete döntsön úgy, hogy Budapest 

Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármesterének a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében hozott a Kerület Hűséges 

Közalkalmazottja cím adományozásáról szóló 300/2020. (VI.09.) határozatát hatályon kívül 

helyezi. 

 

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

Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottságának 68/2020. (VII.07.) határozata a Budapest 

XXIII. kerület Orbánhegy 196570/1,196568/5, 196567, 196566, 196565/1,196564/3, 

196563, 196562, 196550, 196549, 196548, 196547, 196546, 196545, 196544, 196395/2, 

196396/2, 196403/4, 196404/2 hrsz.-ú ingatlanok szabályozásáról és a 186855/5 hrsz.-ú 

ingatlan megvásárlásáról szóló, a 6/2018. (I. 23.) és 11/2019. (I. 22.) határozatokkal 

módosított 195/2015.(IV.14.) határozat módosításáról 

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

úgy, hogy 

I. a 6/2018. (I. 23.) és 11/2019. (I. 22.) határozatokkal módosított 195/2015.(IV.14.) határozat 

I. pontját az alábbiak szerint módosítsa: 

„I. 196458 és 196478 hrsz.-ú ingatlanokra vonatkozóan a rendezési terv szerinti szabályozást 

végrehajtja. Ha az ingatlanok tulajdonjogát Soroksár Önkormányzata adásvétel útján nem tudja 

megszerezni, abban az esetben kezdeményezi és kérelmezi a kisajátítási eljárás megindítását.” 

II. a 6/2018. (I. 23.) és 11/2019. (I. 22.) határozatokkal módosított 195/2015.(IV.14.) határozat 

I. pontjának végrehajtási határidejét hosszabbítsa meg 2021. december 31. napjáig. 

 

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

Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottságának 69/2020. (VII.07.) határozata az 

Önkormányzat tulajdonában lévő lakások elidegenítésének feltételeiről szóló 31/2004. 

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

145/2020. (III. 10.) határozatokkal módosított 190/2019. (IV.09.) Ök. határozat 

módosításáról 

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

hogy Önkormányzat tulajdonában lévő lakások elidegenítésének feltételeiről szóló 31/2004. 

(IV.23.) rendelet felülvizsgálatáról szóló 294/2019. (VII.02.), 438/2019. (XII.03.) és 145/2020. 

(III. 10.) határozatokkal módosított 190/2019. (IV.09.) határozatának végrehajtási határidejét 

2020. december 31. napjáig hosszabbítsa meg.  

 



 
 

 

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

Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottságának 70/2020. (VII.07.) határozata a közös 

tulajdon megszűntetése lehetőségének vizsgálatára való felkérésről szóló, a 44/2020. (I. 

21.), a 384/2019. (IX.10.), valamint a 353/2018. (X.09.) határozatokkal módosított 

397/2017. (IX.12.) határozatának módosításáról 

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

hogy a közös tulajdon megszűntetése lehetőségének vizsgálatára való felkérésről szóló, a 

44/2020. (I. 21.), a 384/2019. (IX.10.), valamint a 353/2018. (X.09.) határozatokkal módosított 

397/2017. (IX.12.) határozatának végrehajtási határidejét 2021. június 30. napjáig hosszabbítsa 

meg.  

 

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

Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottságának 71/2020. (VII.07.) határozata a 187296/1 

helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Sodronyos utca 85. szám 

található, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint 575 m2 területű „kivett lakóház, udvar, 

gazdasági épület” megnevezésű ingatlan 1/1 arányú tulajdoni hányadának értékesítéséről 

szóló 136/2020. (III.10.) határozatának módosításáról 

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

hogy a 187296/1 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Sodronyos utca 85. 

szám található, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint 575 m2 területű „kivett lakóház, udvar, 

gazdasági épület” megnevezésű ingatlan 1/1 arányú tulajdoni hányadának értékesítéséről szóló 

136/2020. (III.10.) határozatának végrehajtási határidejét 2020. október 31. napjáig 

hosszabbítsa meg.  

 

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

Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottságának 72/2020. (VII.07.) határozata a 186560/15 

helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Vadevezős utca 43. szám alatti 

ingatlanra történő vízbekötéshez való tulajdonosi hozzájárulás megadásáról szóló 

237/2020. (V.12.) határozatának módosításáról 

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

hogy a 186560/15 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Vadevezős utca 43. 

szám alatti ingatlanra történő vízbekötéshez való tulajdonosi hozzájárulás megadásáról szóló 

237/2020. (V.12.) határozatának végrehajtási határidejét 2020. július 31. napjáig hosszabbítsa 

meg.  

 

 

7. napirendi pont 

Beszámoló a vészhelyzet ideje alatt megtett polgármesteri és jegyzői intézkedésekről (26.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

          dr. Szabó Tibor jegyző 

 

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

 

dr. Szabó Tibor: „Nagyobb részt polgármester úr alanya, címzettje, előterjesztője, ennek az 

anyagnak.” Mivel polgármester úr nincs jelen, ezért amennyiben kérdés van megpróbál 

„tisztelettel válaszolni”, de nagyon sok esetben a pandémia ideje alatti döntéseknek a 

meghozatalát polgármester úr hajtotta végre. Ennek tudatában, ha kérdéseik vannak, így 

fogalmazzák meg. 

 



 
 

 

Orbán Gyöngyi: Véleménye szerint elég tartalmas és részletes beszámolót készített el 

polgármester úr. Kérdések és hozzászólások hiányában szavazásra teszi fel a beszámoló 

elfogadását. 

 

A Bizottság 5 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 73/2020. (VII.07.) határozata a 

vészhelyzet ideje alatt megtett polgármesteri és jegyző intézkedésekről szóló beszámoló 

elfogadásáról 

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

vészhelyzet ideje alatt megtett polgármesteri és jegyző intézkedésekről szóló beszámoló 

elfogadását.  

 

 

8. napirendi pont 

Tájékoztató a jogszabályváltozásokról (28.) 

Előterjesztő: dr. Szabó Tibor 

 

Orbán Gyöngyi: Kérdezi, hogy van -e valakinek kérdése. 

 

dr. Szabó Tibor: Tájékoztatás lévén kérdés, hozzászólás nem tehető, de amennyiben kérdése 

lenne a Bizottsági tagoknak, bármely jogszabállyal kapcsolatban, az elérhetőségein áll 

rendelkezésre mindenkinek. 

 

Az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság megköszöni a tájékoztatót a 

jogszabályváltozásokról. 

 

 

9. napirendi pont 

Egyebek 

 

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

megköszöni a részvételt és az ülést 11.18 órakor bezárja. 

 

K.m.f. 

 

A jegyzőkönyvet elolvasás után jóváhagyólag aláírom: 

 

 

Orbán Gyöngyi      Herling Erik 

        elnök       bizottsági tag 

A jegyzőkönyvet készítette: 

    Somfalvai Viktorné 

       titkár 


