
JEGYZŐKÖNYV 

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

testületének az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága 

2020. szeptember 08. 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 

      Zimán András Ferenc 

 

nem képviselő bizottsági tagok:  Napholcz József 

      Herling Erik 

      Baucsek Rajmund 

 

Távolmaradását előre jelezte:   dr. Staudt Csaba 

 

    

Tanácskozási joggal részt vettek: 

Sinkovics Krisztián Ádám   alpolgármester 

dr. Szabó Tibor    jegyző 

Babócsi Beáta     osztályvezető 

dr. Palla Gabriella    szociálpolitikai ügyintéző 

dr. Weidinger Brigitta   osztályvezető 

Sebők Máté Zoltán    Ifjúsági Tanácsnok 

Hantos-Jarábik Klára    Táncsics Mihály Műv. Ház igazgató 

Tüskés Józsefné    kuratóriumi elnök 

 

Meghívottak: 

Geiger Tamás     Galéria 13’ igazgató 

Egresiné Beck Zsuzsanna   I. sz. Összevont Óvoda vezető 

 

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 6 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.Beszámoló a Táncsics Mihály Művelődési Ház 2019. évi működéséről (21.) 

Előterjesztő: Hantos-Jarábik Klára intézményvezető 

 



2.Javaslat az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság Ügyrendjének 

módosítására 

Előterjesztő: Orbán Gyöngyi a Bizottság elnöke 

 

3.Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő 

testületének a Soroksári Tanulmányi Ösztöndíj alapításáról és adományozásának rendjéről 

szóló 13/2017. (IV.21.) önkormányzati rendelete módosítására (3.) 

Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző 

 

4. Javaslat Bursa Hungarica pályázathoz való csatlakozásra (10.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

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

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

6. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (18.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

7.Beszámoló a közalapítványok működéséről, javaslat a közhasznúsági melléklet elfogadására 

(20.) 

Előterjesztő: kuratóriumok elnökei 

 

8.Egyebek 

 

9.Javaslat a Soroksári Fiatalok Fóruma tagságára benyújtott pályázatok elbírálására (érintett 

pályázó - kérésére, az Mötv. 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján zárt ülés) 

Előterjesztő: Sinkovics Krisztián Ádám alpolgármester 

 

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 76/2020. (IX.08.) határozata a 2020. 

szeptember 08-ai ülés napirendi pontjainak elfogadásáról 

Az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság a 2020. szeptember 08-ai ülésének 

napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

1. Beszámoló a Táncsics Mihály Művelődési Ház 2019. évi működéséről (21.) 

Előterjesztő: Hantos-Jarábik Klára intézményvezető 

2. Javaslat az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság Ügyrendjének 

    módosítására 

Előterjesztő: Orbán Gyöngyi a Bizottság elnöke 

3. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő 

    testületének a Soroksári Tanulmányi Ösztöndíj alapításáról és adományozásának 

rendjérőlszóló 13/2017. (IV.21.) önkormányzati rendelete módosítására (3.) 

Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző 

4. Javaslat Bursa Hungarica pályázathoz való csatlakozásra (10.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

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



Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

6. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (18.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

7. Beszámoló a közalapítványok működéséről, javaslat a közhasznúsági melléklet 

elfogadására (20.) 

Előterjesztő: kuratóriumok elnökei 

8. Egyebek 

9. Javaslat a Soroksári Fiatalok Fóruma tagságára benyújtott pályázatok elbírálására 

(érintettpályázó - kérésére, az Mötv. 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján zárt ülés) 

Előterjesztő: Sinkovics Krisztián Ádám alpolgármester 

 

1. napirendi pont 

Beszámoló a Táncsics Mihály Művelődési Ház 2019. évi működéséről (21.) 

Előterjesztő: Hantos-Jarábik Klára 

 

Orbán Gyöngyi: Kérdés és hozzászólás hiányában javaslatot tesz a napirendi pont 

elfogadására. 

 

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 77/2020. (IX.08.) határozata a Táncsics 

Mihály Művelődési Ház 2019. évi működéséről készült beszámoló elfogadásáról 

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

hogy a Táncsics Mihály Művelődési Ház 2019. évi működéséről készült beszámolót fogadja el. 

 

 

2. napirendi pont 

Javaslat az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság Ügyrendjének 

módosítására 

Előterjesztő: Orbán Gyöngyi a Bizottság elnöke 

 

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

 

dr. Szabó Tibor: „Nincsen” 

 

Orbán Gyöngyi: Kérdés és hozzászólás hiányában javaslatot tesz az Oktatási, Közművelődési, 

Ifjúsági és Sport Bizottság Ügyrendjének módosításának elfogadására. 

 

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 78/2020. (IX.08.) határozata az Oktatási, 

Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság Ügyrendjének módosításáról 

Az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság úgy dönt, hogy  

I.  a Bizottság Ügyrendjének I. 3. pontját az alábbiak szerint módosítja: 

3. A Bizottság SZMSZ-ben meghatározott feladatai: 



a) kialakítja a kerület óvodai nevelési és közművelődési koncepcióját, amely 

meghatározza a főbb célokat és prioritásokat, 

b) javaslatot tehet az Önkormányzat közművelődési koncepciójára 

c) javaslatot tesz a művelődési intézmények működésének összehangolására és 

színvonalasabbá tételére, 

d) figyelemmel kíséri az óvodai nevelési, művelődési intézkedések kidolgozását, 

véleményezi azokat, majd ellenőrzi végrehajtásukat, 

e) javaslatot tehet közművelődési intézmény létrehozására, átszervezésére, 

összevonására, szétválasztására, megszüntetésére, elnevezésére, 

f) munkaterve alapján szakmai, nevelési-pedagógiai, pedagógiai kérdésekben egyeztet 

az intézmények vezetőivel, javaslatot tehet a hiányosságok megszüntetésére, 

beszámoltatja az intézményeket működésükről, a beszámoló alapján intézkedésre 

tesz javaslatot a Képviselő-testület felé, 

g) figyelemmel kíséri a gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos tevékenységet, 

h) működési területén fórumot ad az óvodai neveléssel és közművelődéssel kapcsolatos 

társadalmi észrevételeknek (igényfeltárás, érdekegyeztetés), 

i) javaslatot dolgoz ki az ágazathoz tartozó intézmények fejlesztésének lehetőségeiről, 

az ágazat gazdálkodásáról, 

j) véleményezi a közterület-elnevezéseket érintő előterjesztéseket, 

k) részt vesz a helyi ifjúságpolitika kialakításában, a fejlesztési célkitűzések 

meghatározásában, 

l) közreműködik az ifjúságpolitika céljait szolgáló önkormányzati pénzeszközök 

felhasználási irányának és arányainak meghatározásában és figyelemmel kíséri 

annak végrehajtását, 

m) részt vesz a jelentősebb ifjúsági intézkedések kialakításában és végrehajtásának 

ellenőrzésében, 

n) figyelemmel kíséri az ifjúsággal kapcsolatos nevelési irányelvek érvényesülését, 

elemzi az ifjúságra ható tényezőket, 

o) véleményezi a sportkoncepciót, valamint a kerület sportéletét érintő 

előterjesztéseket. 

p) véleményezi a sporttal kapcsolatos döntések előkészítését, a sporttal kapcsolatos 

előterjesztéseket,  

q) javaslatot tehet a közművelődéssel foglalkozó civil szervezetek finanszírozására, 

r) javaslatot tehet az Önkormányzat területén, közterületen, középületen lévő 

műalkotások felújítására, elhelyezésére, 

s) javaslatot tehet a „Soroksár Gyermekeiért” kitüntetés adományozására, 

t) javaslatot tehet az „Év Pedagógusa” cím adományozására. 

 

II.  a Bizottság Ügyrendjének II. 2. pontját az alábbiak szerint módosítja: 

2. A Képviselő-testület az SZMSZ 3. mellékletében meghatározott alábbi – nem 

hatósági – hatásköröket ruházta át a Bizottságra: 

2.1. Engedélyezi az intézmények névfelvételét. 

2.2. Szakmai szempontból engedélyezi speciális pedagógiai programok indítását. 

2.3. Elbírálja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Szociális Önkormányzati Ösztöndíj 

Pályázatokat. 

2.4. Meghatározza az oktatási-nevelési, kulturális és közművelődési intézményvezetői 

pályázatok pályázati feltételeit, dönt a pályázat kiírásáról. 

2.5. Előkészíti a közművelődési megállapodásokat, ellenőrzi azok végrehajtását. 

 

III.  a Bizottság Ügyrendjének VIII. 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 



„Az Ügyrendet a Bizottság a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat 

Képviselő-testület Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottságának a Bizottság 

Ügyrendjének elfogadásáról szóló 30/2020. (II.04.) határozattal elfogadta, és a 

78/2020.(IX.08.) határozatával módosította. 

 

IV.   felkéri a Bizottság elnökét, hogy gondoskodjon a módosított Ügyrendnek az 

Önkormányzat hivatalos honlapján való közzétételéről. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Orbán Gyöngyi a Bizottság elnöke 

 

3. napirendi pont 

Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének a Soroksári Tanulmányi Ösztöndíj alapításáról és adományozásának 

rendjéről szóló 13/2017. (IV.21.) önkormányzati rendelete módosítására (3.) 

Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző 

 

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

 

dr. Szabó Tibor: A Bizottsági ülésen kiosztott írásbeli kiegészítés lényege, hogy a módosító 

rendelet 1. szakaszában foglaltak szerint „a pályázónak legalább három, az oktatási intézmény 

bélyegzőjével ellátott olyan ajánlást kell beszereznie” szövegrészből, „az oktatási intézmény 

bélyegzője” kikerült. Tekintettel arra, hogy a pályázónak adott esetben három oktatási 

intézményből származó, vagy egy ajánlás oktatási intézményből és kettőt pedig más kulturális, 

művészeti, sport, társadalmi, civil szervezettől lehet beszereznie. Ehhez igazítottan került 

pontosításra, hogy a d) pont bevezető részéből az „oktatási intézmény bélyegzőjével ellátott” 

szövegrész kikerült. A db) pont felsorolásnál „kulturális, művészeti, sport, társadalmi, 

természeti vagy tudományos tevékenységgel foglalkozó szervezettől (a továbbiakban: 

szervezet)” szövegrész után a következő mondat úgy szólna, hogy: „Az ajánlásnak tartalmaznia 

kell a pályázó és az oktatási intézmény vagy szervezet adatait, a támogatás indokát, az ajánlást 

kiállító személy nevét és aláírását, a keltezés helyét és idejét és az oktatási intézmény vagy 

szervezet bélyegzőjét.” Így egyértelműbb és pontosabb a megfogalmazás. 

 

Orbán Gyöngyi: Köszöni a kiegészítéshez fűzött magyarázatot. Kérdés és hozzászólás 

hiányában szavazásra teszi fel a határozati 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 79/2020. (IX.08.) határozata a Budapest 

Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a Soroksári 

Tanulmányi Ösztöndíj alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 13/2017. (IV.21.) 

önkormányzati rendelete módosításáról 

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

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a Soroksári 

Tanulmányi Ösztöndíj alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 13/2017. (IV.21.) 

önkormányzati rendelet módosítását. 

 

 



4. napirendi pont 

Javaslat a Bursa Hungarica pályázathoz való csatlakozásra (10.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

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

 

Babócsi Beáta: „Nincs” 

 

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 80/2020. (IX.08.) határozata a Bursa 

Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021. évi fordulójához való 

csatlakozásról szóló döntésről 

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

hogy  

I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata csatlakozzon a Bursa 

Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021. évi pályázati fordulójához.  

II. a 2021. évi költségvetésben 3.150.000.- Ft összeget biztosítson a pályázat fedezetére.  

III. kérje fel a polgármestert az önkormányzati csatlakozási nyilatkozat aláírására és a 

pályázat kiírására, továbbá, hogy gondoskodjon a II. pontban szereplő összegnek az 

Önkormányzat 2021. évi költségvetésében való szerepeltetéséről.  

 

 

5. 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. 

 

 

6. napirendi pont 

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (18.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

Orbán Gyöngyi: Elmondja, hogy Jegyző úr jelezte, hogy öt nyílt és két zárt ülésen tárgyalandó 

pont van. Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel egyben az 1. 2. 3. 4. 5. 6. és 7. 

határozati javaslatot. A határozati javaslatokról külön-külön határozatok készülnek. 

 

A Bizottság 6igen 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 81/2020. (IX.08.) határozata a Soroksár 



területén létrejövő víziközmű tulajdonjogának térítésmentes átadásáról szóló 230/2016. 

(V.10.) határozat módosításáról 

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

úgy, hogy  

 a 230/2016. (V.10.) határozat I. pontjában a „térítésmentesen, bruttó 2 994 512 Ft (azaz két 

millió kilencszázkilencvennégyezer-ötszáztizenkettő forint) nyilvántartási értéken,” szövegrész 

helyébe a „térítésmentesen, a nyilvántartási értékkel egyező értéken – azaz a nyilvántartási érték 

rögzítése és kölcsönös elfogadása mellett –” szövegrész lépjen, továbbá kérje fel a 

Polgármestert a térítésmentes átadásra vonatkozó megállapodás aláírására. 

 

 

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

Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottságának 82/2020. (IX.08.) határozataa Soroksár 

területén létrejövő víziközmű tulajdonjogának térítésmentes átadásáról szóló 231/2016. 

(V.10.) határozat módosításáról 

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

úgy, hogy  

a 231/2016. (V.10.) határozat I. pontjában a „térítésmentesen, bruttó 2 874.130 Ft (azaz 

kétmillió nyolcszázhetvennégyezer százharminc forint) nyilvántartási értéken,” szövegrész 

helyébe a „térítésmentesen, a nyilvántartási értékkel egyező értéken – azaz a nyilvántartási érték 

rögzítése és kölcsönös elfogadása mellett –” szövegrész lépjen, továbbá kérje fel a 

Polgármestert a térítésmentes átadásra vonatkozó megállapodás aláírására. 

 

 

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

Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottságának 83/2020. (IX.08.) határozataa felperesi 

pertársaság létrehozásáról szóló 30/2019.(I.22.) és a 261/2019.(VI.04.) határozatokkal 

módosított 437/2018. (XI.20.) határozat módosításáról 

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

hogy a 30/2019. (I.22.) és a 261/2019.(VI.04.) határozatokkal módosított 437/2018. (XI. 20.) 

határozat végrehajtási határidejét 2021. június 30. napjára hosszabbítsa meg. 

 

 

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

Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottságának 84/2020. (IX.08.) határozata a Vodafone 

Magyarország Zrt.-vel a 183358 hrsz.-ú és 186049/0/A/10 hrsz.-ú ingatlanokra kötött 

bérleti szerződések módosításáról szóló 288/2020.(VI.09.) határozat módosításáról   

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

hogy a 288/2020.(VI.09.) határozat végrehajtási határidejét 2021. január 31. napjára 

hosszabbítsa meg. 

 

 

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

Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottságának 85/2020. (IX.08.) határozataa tulajdonosi 

hozzájárulás megadásáról és vagyonkezelési szerződés megkötéséről a 185613/1 helyrajzi 

számú ingatlan vonatkozásában hozott 338/2020. (VII.14.) határozat módosításáról  



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

hogy a 338/2020.(VII.14.) határozat végrehajtási határidejét 2021. január 31. napjára 

hosszabbítsa meg. 

 

 

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

Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottságának 86/2020. (IX.08.) határozata a Soroksár 

Sportjáért Közalapítvány kuratóriumi tagjának megválasztásáról, felügyelőbizottsági 

elnökének kijelöléséről és alapító okiratának módosításáról szóló 260/2020.(V.12.) 

határozat módosításáról 

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

hogy Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere által a 

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

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva meghozott, a Soroksár 

Sportjáért Közalapítvány kuratóriumi tagjának megválasztásáról, felügyelőbizottsági 

elnökének kijelöléséről és alapító okiratának módosításáról szóló 260/2020.(V.12.) 

határozatának IV. pontja helyébe – dátumelírás kijavítása okán - az alábbi rendelkezés lépjen: 

„IV. a Soroksár Sportjáért Közalapítvány Alapító Okirata 7. pontjának c/ alpontját és 11. pontját 

az alábbiak szerint módosítja: 

7.„c/ A kuratórium tagjai:           2020. március 16. napjától 2025. március 15. napjáig tartó 

határozott időre: 

Vérten László (anyja neve) – 1237 Budapest, 

Piller Szabina (anyja neve) – 1237 Budapest, 

Selyem Zoltán (anyja neve) – 1239 Budapest, 

szám alatti lakosok.          

2020. május 12. napjától 2025. március 15. napjáig tartó 

határozott időre: 

       Szász Csaba (anyja neve) 1239 Budapest, 

szám alatti lakos. 

 

Az alapítóval jogviszonyban áll:                       Tüskés Józsefné           

                                                                            Vérten László 

Az alapítóval nem áll jogviszonyban:                Szász Csaba 

                                                                            Piller Szabina 

                                                                            Selyem Zoltán” 

„11. A közalapítványnál felügyelőbizottság működik. A felügyelőbizottság létszáma: 3 fő. 

A felügyelőbizottság elnökét és tagjait az alapító jelöli ki határozott időre, de legfeljebb 5 

éves időtartamra. A megbízás a tisztségnek a kijelölt személy által történő elfogadásával 

jön létre.  

A felügyelőbizottsági tagság megszűnik:  

- a megbízatás időtartamának lejártával, 

- visszahívással, 

- lemondással, 

- a tag halálával, 

- a tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben 

történő korlátozásával,  

- a taggal szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkezésével,   



- a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 

9.§ (2) és 10.§ (3) bekezdése alapján és egyéb jogszabályban meghatározott 

esetekben és módon.  

A felügyelőbizottság tagját megbízatásának lejárta előtt az alapítványi cél 

megvalósításának közvetlen veszélyeztetése esetén az alapítói jogok gyakorlója 

visszahívhatja. 

A tag a megbízatásáról bármikor, indokolás nélkül az alapítóhoz címzett nyilatkozattal 

lemondhat. Amennyiben a közalapítvány működőképessége ezt megkívánja, a lemondás 

az új tag kijelölésével, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik 

napon válik hatályossá. 

 

a) A felügyelőbizottság tagja 2020. március 16. napjától, majd a felügyelőbizottság 

elnöke 2020. május 12. napjától 2025. március 15. napjáig tartó határozott időre 

       Herling Erik (anyja neve) 1239 Budapest, 

                        szám alatti lakos. 

 

b) A felügyelőbizottság tagjai:           2020. március 16. napjától 2025. március 15. 

napjáig tartó határozott időre 

       Nagyistókné Ekler Éva (anyja neve) 1237 Budapest, 

       Keller – Deák Kristóf (anyja neve) 2040 Budaőrs,  

                        szám alatti lakosok.     

A felügyelőbizottság elnökének és tagjainak megbízatása megválasztásuk napjától a 

2025. március 15. napjáig tartó határozott időre szól. 

 

Az alapító elé terjesztett éves beszámolót meg kell küldeni a felügyelőbizottságnak is. 

 

A felügyelőbizottság tagjai és elnöke tanácskozási joggal részt vehetnek a kuratórium 

ülésein. 

A felügyelőbizottság beszámoltatja a kuratóriumot tevékenységéről. 

 

A felügyelőbizottság ellenőrzi a közalapítvány működését és gazdálkodását. Ennek 

során a vezető tisztségviselőktől jelentést kérhet, továbbá a közalapítvány könyveibe és 

irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. 

                         

A felügyelőbizottság célvizsgálatot folytathat, ha a közalapítvány céljait veszélyeztetve 

látja. 

 

A felügyelőbizottság köteles a kuratóriumot tájékoztatni, és annak összehívását 

kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy: 

 

a/ a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit 

egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy 

következményeinek elhárítása, illetve enyhítése a kuratórium döntését teszi 

szükségessé, 

 

b/ a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel. 

 

A kuratóriumot a felügyelőbizottság indítványára – annak megtételétől számított 

harminc napon belül – össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a 

kuratórium összehívására a felügyelőbizottság is jogosult. 



 

Ha a kuratórium a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges 

intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelőbizottság köteles haladéktalanul értesíteni a 

törvényességi felügyeletet ellátó szervet. 

 

A felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg.” 

 

 

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

Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottságának 87/2020. (IX.08.) határozata a 193/2020. 

(IV.14.) és a 215/2020. (IV.14.) helyi támogatás megítéléséről szóló határozatok hatályon 

kívül helyezéséről 

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

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

kívül helyezi Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere 

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

évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva meghozott, helyi 

támogatás megítéléséről szóló 193/2020. (IV.14.) és a 215/2020. (IV.14.) számú határozatait. 

Kérje fel a Polgármestert, hogy az érintetteket értesítse a Képviselő-testület döntéséről.  

 

Egresi Antal: Jelezte, hogy a ”Lejárt határidejű határozatok” című napirendi pontnál két zárt 

ülés keretében tárgyalandó határozati javaslat van, erről nem hoztak külön határozatot. 

 

Orbán Gyöngyi: Elmondja, hogy mivel senki nem tett fel kérdést, és hozzászólás sem volt, 

valamint nevek sem hangzottak el, ezért fölösleges külön határozatot hozni. 

 

dr. Szabó Tibor: A zárt ülés keretében tárgyalandó határozati javaslatokban időpont 

módosítás, adott személyek helyi támogatásával kapcsolatos döntések módosítására került sor. 

Amennyiben részletes tárgyalás történt volna, akkor nem lehetett volna egyben döntést hozni. 

Mivel a döntés maga meghozatalra került, és a döntés határozata nyilvánosak közé tehető. 

Álláspontja szerint, mivel nem volt tárgyalva - elnökasszonnyal egyetértve – az elfogadás ebben 

a formában rendben zajlott. 

 

 

7. napirendi pont 

Beszámoló a közalapítványok működéséről, javaslat a közhasznúsági melléklet 

elfogadására (20.) 

Előterjesztő: kuratóriumok elnökei 

 

Orbán Gyöngyi: Elmondja, hogy három közalapítvány anyagát tárgyalják. Kérdezi, hogy a 

napirendi ponttal kapcsolatban van -e kérdés vagy hozzászólás? Jelzi érintettségét, mert a Klébl 

Márton alapítványnál tag. 

 

Egresi Antal: Szintén szeretné bejelenteni érintettségét, mert a Soroksári Dunáért és Soroksár 

Városfejlesztéséért Közalapítvány kuratóriumi elnöke. 

 

Napholcz József: Szintén jelzi érintettségét. 

 



Orbán Gyöngyi: Tájékoztatja a Bizottságot, szavazniuk kell arról, hogy az érintetteket 

kizárják-e a szavazásból. Felhívja a figyelmet, hogy aki igennel szavaz, az kizárja az érintetteket 

a szavazásból. Tehát szavazásra teszi fel a javaslatot, mely szerint az Oktatási, Közművelődési, 

Ifjúsági és Sport Bizottság úgy dönt, hogy a „Beszámoló a közalapítványok működéséről, 

javaslat a közhasznúsági melléklet elfogadására” c. napirendi pont tárgyalása során kizárja a 

szavazásból - érintettség miatt- Orbán Gyöngyi, Egresi Antal és Napholcz József Bizottsági 

tagokat. 

 

 

A Bizottság 1 igen szavazattal, 5 ellenszavazat és tartózkodás nélkül saját hatáskörében az 

alábbi határozatot hozta: 

 

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

Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottságának 88/2020. (IX.08.) határozata Orbán 

Gyöngyi, Egresi Antal és Napholcz József szavazásból való kizárásáról 

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

közalapítványok működéséről, javaslat a közhasznúsági melléklet elfogadására” c. napirendi 

pont tárgyalása során nem zárja ki a szavazásból – érintettsége miatt – Orbán Gyöngyi, Egresi 

Antal és Napholcz József Bizottsági tagokat 

 

Orbán Gyöngyi: A közalapítványok határozati javaslatait – mind a hármat – egyben teszi fel 

szavazásra, de külön határozatok fognak készülni. Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra 

teszi fel a napirendi pont határozati javaslatainak elfogadását. 

 

A Bizottság 5igen szavazattal, ellenszavazat és 1tartózkodás mellett saját hatáskörében az 

alábbi határozatot hozta: 

 

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

Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottságának 89/2020. (IX.08.) határozata a Klébl 

Márton Közalapítvány Soroksár Közoktatásáért, Közművelődéséért és Művészeti 

Oktatásáért közhasznú tevékenység ellátásáról szóló megállapodással biztosított 

pénzeszköz felhasználásáról szóló beszámolójának, valamint a számvitelről szóló 2010. évi 

C. törvény rendelkezései alapján elkészített éves beszámolójának és közhasznúsági 

mellékletének elfogadásáról 

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

hogy 

- a Klébl Márton Közalapítvány Soroksár Közoktatásáért, Közművelődéséért és Művészeti 

Oktatásáért közhasznú tevékenység ellátásáról szóló megállapodással biztosított pénzeszköz 

felhasználásáról szóló beszámolóját , valamint a számvitelről szóló 2010. évi C. törvény 

rendelkezései alapján elkészített éves beszámolóját és közhasznúsági mellékletét fogadja el. 

-  kérje fel a Kuratórium elnökét, hogy a döntés alapján a szükséges intézkedéseket tegye meg 

 

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

Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottságának 90/2020. (IX.08.) határozata a Soroksári 

Dunáért és Soroksár Városfejlesztéséért Közalapítvány számvitelről szóló 2010. évi C. 

törvény rendelkezései alapján elkészített éves beszámolójának és közhasznúsági 

mellékletének elfogadásáról 

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

hogy 



-  a Soroksári Dunáért és Soroksár Városfejlesztéséért Közalapítvány a számvitelről szóló 2010. 

évi C. törvény rendelkezései alapján elkészített éves beszámolóját és közhasznúsági mellékletét 

fogadja el. 

-  kérje fel a Kuratórium elnökét, hogy a döntés alapján a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

 

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

Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottságának 91/2020. (IX.08.) határozata a Soroksár 

Sportjáért Közalapítvány közhasznú tevékenység ellátásáról szóló megállapodással 

biztosított pénzeszköz felhasználásáról szóló beszámolójának, valamint a számvitelről 

szóló 2010. évi C. törvény rendelkezései alapján elkészített éves beszámolójának és 

közhasznúsági mellékletének elfogadásáról 

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

hogy 

- a Soroksár Sportjáért Közalapítvány közhasznú tevékenység ellátásáról szóló megállapodással 

biztosított pénzeszköz felhasználásáról szóló beszámolóját, valamint a számvitelről szóló 2010. 

évi C. törvény rendelkezései alapján elkészített éves beszámolóját és közhasznúsági mellékletét 

fogadja el. 

-  kérje fel a Kuratórium elnökét, hogy a döntés alapján a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

8. napirendi pont 

Egyebek 

 

Orbán Gyöngyi: Kérdezi, hogy van –e kérdés, hozzászólás. 

 

Sinkovics Krisztián Ádám: Tájékoztatja a Bizottság tagjait, hogy a legutóbbi testületi ülésen 

felkérték Geiger Tamás ügyvezető igazgató urat, tegyen szakmai javaslatot, arra vonatkozóan, 

hogy Budahelyi Tibor, Munkácsy Mihály – díjas művész úrtól, milyen művet vásároljon az 

önkormányzat. Szeretné felkérni igazgató urat, hogy ismertesse az egyeztetések eredményét. 

 

Geiger Tamás: Szeretettel köszönt mindenkit. Elmondja, hogy az elmúlt héten volt a 

Munkácsy – díjas szobrászművésznél, Majoros Áron szobrászművész társaságában. 2 darab 

köztéri munkát tudna az önkormányzat megvásárolni 3 000 000,- Ft-ból, amit a Képviselő-

testület megszavazott. Jelzi, hogy mindkét mű többet ér, mint 3 000 000,- Ft. A művész úrnak 

nagy kívánsága, hogy mindenképpen Soroksáron legyenek ezek a művek. (A Bizottság 

tagjainak körbe ad egy katalógust, amelyben meg lehet nézni a két művet.) Szubjektív dolognak 

tartja, hogy a művek kinek tetszenek, kinek nem. 

 

Orbán Gyöngyi: Köszöni Geiger úrnak a közreműködést és a tájékoztatást. 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      Herling Erik 

        elnök       bizottsági tag 

 

 

 

 

 

A jegyzőkönyvet készítette:Somfalvai Viktorné 

       titkár 

 


