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JEGYZŐKÖNYV 

 

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

testületének az Oktatási, Közművelődési Ifjúsági és Sport Bizottsága 

2020. január 14. napján 11.00 órakor 

a Polgármesteri Hivatal Nagytermében megtartott  

rendes, nyílt üléséről 

 

 

Az ülésen megjelentek: 

a bizottság képviselő tagjai:   Orbán Gyöngyi 

Egresi Antal 

dr. Staudt Csaba 

 

 

nem képviselő bizottsági tagok:  Baucsek Rajmund 

      Herling Erik 

      Napholcz József 

  

 

Távolmaradását előre nem jelezte:  Zimán András Ferenc 

 

 

Tanácskozási joggal részt vettek: 

dr. Szabó Tibor    jegyző 

dr. Veres Anikó    mb. aljegyző 

Babócsi Beáta     osztályvezető 

Szegény Ákos     osztályvezető-helyettes 

Kovátsné dr. Prohászka Beáta  osztályvezető-helyettes 

 

 

Meghívott 

Szántóné Szabó Erzsébet I. sz. Összevont Óvoda 

Hatosné Pásztor Gabriella II. sz. Napsugár Óvoda 

Ternesz Ferencné III. sz. Összevont Óvoda 

Kincses Péter Soroksári Sportcsarnok NKft. 

Kreisz Erzsébet Grassalkovich Antal Általános Iskola 

Kajtár Andrea Török Flóris Általános Iskola 

 

 

Az ülést vezette: Orbán Gyöngyi a bizottság elnöke 

 

 

Orbán Gyöngyi: Szeretettel köszönt mindenkit a választás utáni első Oktatási Bizottság 

ülésén. Javasolja, tekintettel arra, hogy megváltozott a bizottság struktúrája, mindenki 

mutatkozzon be röviden. Utána kezdik el tárgyalni a napirendi pontokat. 

 

Herling Erik: Röviden bemutatkozik. 

 

Egresi Antal: Röviden bemutatkozik. 
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Napholcz József: Röviden bemutatkozik. 

 

dr. Staudt Csaba: Röviden bemutatkozik 

 

Baucsek Rajmund: Röviden bemutatkozik. 

 

Orbán Gyöngyi: Röviden bemutatkozik. 

 

 

Utalás a Bizottság határozatképességére:  

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

 

Orbán Gyöngyi: Kérdezi, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokhoz van-e javaslat. 

Javaslatot tesz a napirendi pontok elfogadására.  

 

Napirendi pontok 

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

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

2.)  Javaslat a Soroksári Sportcsarnok NKft-vel és a Soroksári Sport Club Kft-vel történő 

megállapodások megkötésére (11.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

3.)  Javaslat a Galéria ’13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetői 

tisztségének betöltéséhez pályázat kiírásáról szóló döntés meghozatalára (13.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

4.)  Javaslat a Táncsics Mihály Művelődési Ház intézményvezetői pályázatát véleményező 

bizottság létrehozására (14.) 

Előterjesztő: Babócsi Beáta osztályvezető 

5.)  Javaslat az óvodák és tagintézményeik 2020. évi nyári zárva tartásának és ügyeleti 

rendjének elfogadására (16.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

6.) Tájékoztató a jogszabályváltozásokról (20.) 

Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző 

7.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (21.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

8.) Egyebek 

 
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 1/2020. (I.14.) határozata a 2020. 

január14-ei ülés napirendi pontjainak elfogadásáról 

Az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság a 2020. január 14-ei ülésének 

napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

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

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

2.) Javaslat a Soroksári Sportcsarnok NKft-vel és a Soroksári Sport Club Kft-vel történő 

megállapodások megkötésére (11.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 
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3.)Javaslat a Galéria ’13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetői 

tisztségének betöltéséhez pályázat kiírásáról szóló döntés meghozatalára (13.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

4.) Javaslat a Táncsics Mihály Művelődési Ház intézményvezetői pályázatát véleményező 

bizottság létrehozására (14.) 

Előterjesztő: Babócsi Beáta osztályvezető 

5.)Javaslat az óvodák és tagintézményeik 2020. évi nyári zárva tartásának és ügyeleti 

rendjének elfogadására (16.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

6.)Tájékoztató a jogszabályváltozásokról (20.) 

Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző 
7.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (21.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

8.) Egyebek 

 

 

 

1. Napirendi pont 

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: Tájékoztatja a bizottság tagjait, hogy a tájékoztatóhoz hozzászólás és kérdés 

nem fűzhető. A tájékoztató bemutatása annak, hogy a két ülés között milyen fontosabb 

események történtek. Tudomásulvétel a feladata a Bizottságnak, felmerülő kérdéseket az 

„Egyebek” napirendi ponton belül lehet feltenni.  

 

Orbán Gyöngyi: Elmondja, hogy ennek alapján nem is szavaznak. Megadja a szót dr. Veres 

Anikó mb. aljegyző részére. 

 

dr. Veres Anikó: Tájékoztatja a Bizottságot, hogy az elfogadott napirendi pontok közül az 1. 

és a 4. pontnál javítás szükséges. Az 1. napirendi pont „Polgármesteri tájékoztató az előző ülés 

óta tett fontosabb intézkedésekről” második oldalán, a „I. Rendezvények” részében elírás 

történt. Az első bekezdés, harmadik sorában a „kőhinta” elírás helyesen körhinta, valamint 

Egresi Antal képviselő úr neve nem a magyar helyesírás szabályainak megfelelően szerepel. 

Elnézést kér Egresi Antaltól az elírásért. A 4. napirendi pont „Javaslat a Táncsics Mihály 

Művelődési Ház intézményvezetői pályázatát véleményező bizottság létrehozására” c. 

előterjesztés határozati javaslatában, a határozati javaslat I. a) pontjában az Oktatási, 

Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság tagjai helyesen a következő: Orbán Gyöngyi elnök, 

Egresi Antal, dr. Staudt Csaba, Zimán András Ferenc, Napholcz József, Herling Erik, Baucsek 

Rajmund.  

 

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

fontosabb intézkedésekről készült polgármesteri tájékoztatót.  
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2. Napirendi pont 

Javaslat a Soroksári Sportcsarnok NKft-vel és a Soroksári Sport Club Kft-vel történő 

megállapodások megkötésére (11.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

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

 

dr. Szabó Tibor: Az előterjesztéshez nincsen szóbeli kiegészítése. 

 

dr. Staudt Csaba: Elmondja, hogy ügyrendi javaslata lenne. A határozati javaslatban az 

szerepel, hogy egy határozatot javasoljon a Bizottság, a későbbiekben pedig fogadjon el a 

Testület. Szerinte célszerűbb lenne a római számok alapján külön szavazni, vagy legalább a két 

Kft-ről szóló kérdésekről külön dönteni, mivel ez két, egymástól eltérő Kft., és egymástól eltérő 

4 szerződés. Szerinte jobb lenne külön megtárgyalni, illetve külön határozatot hozni róla. 

 

Orbán Gyöngyi: Elmondja, hogy szerinte ez technikai dolog, de természetesen, ha a képviselő 

úr kéri külön szavaztat. Megkérdezi dr. Staudt Csaba képviselő urat, úgy kéri-e, hogy minden 

egyes határozati javaslatot külön-külön, vagy csak a két cég esetében válasszák ketté? 

 

dr. Staudt Csaba: Szerinte elégséges a két cég, de akár külön is lehet a római pontokról is, 

ahogy elnök asszonynak jobb. 

 

Orbán Gyöngyi: Jelzi, hogy a képviselő úrnak kell eldönteni. 

 

dr. Staudt Csaba: Akkor legyen külön a római pontokról. 

 

Orbán Gyöngyi: További kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel, hogy a 

határozati javaslatokban szereplő I., II., III. és IV. pontok elfogadásáról a Bizottság külön-külön 

hozzon döntést.  

 

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 2/2020. (I.14.) határozata egyes 

szerződések Soroksári Sportcsarnok NKft-vel és Soroksári Sport Club Kft-vel történő 

megkötéséről 

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

Soroksári Sportcsarnok NKft.-vel és a Soroksári Sport Club Kft.-vel történő megállapodások 

megkötésére” c. előterjesztésben szereplő határozati javaslatok I., II., III. és IV. pontjáról külön-

külön hoz döntést.  

 

 

Orbán Gyöngyi: Szavazásra teszi fel a határozati javaslat I. pontjának 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 3/2020. (I.14.) határozata egyes 
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szerződések Soroksári Sportcsarnok NKft-vel és Soroksári Sport Club Kft-vel történő 

megkötéséről 

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

hogy a Soroksári Sportcsarnok Kft. tevékenységét a 2020. évben 40.000.000,- Ft összeggel 

támogassa, amely összeg erejéig vállaljon kötelezettséget a 2020. évi költségvetés terhére, és 

kösse meg a Soroksári Sportcsarnok Kft.-vel a határozat 1. számú mellékletét képező 

támogatási szerződést, javasolja továbbá, hogy  a Képviselő-testület kérje fel a Polgármestert a 

Soroksári Sportcsarnok Kft. értesítésére és hatalmazza fel a szerződés aláírására arra az esetre 

kiterjedően is, ha a felek annak tartalmától az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon 

eltérnek. 

 

 

Orbán Gyöngyi: Szavazásra teszi fel a határozati javaslat II. pontjának elfogadását.  

 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

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

Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottságának 4/2020. (I.14.) határozata egyes 

szerződések Soroksári Sportcsarnok NKft-vel és Soroksári Sport Club Kft-vel történő 

megkötéséről 

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

hogy kösse meg a Soroksár Sport Club Kft.-vel a határozat 2. számú mellékletét képező, csekély 

összegű támogatás nyújtására irányuló megállapodást azzal, hogy a Képviselő-testület a 

pénzbeli támogatás összegét 18.000.000,- Ft-ban, az ingyenes használati jog értékét 2.223.000,- 

Ft-ban, a támogatás támogatástartalmát pedig ezek összegében, azaz 20.223.000,- Ft -ban 

határozza meg, továbbá a pénzbeli támogatás 18.000.000,- Ft  összege erejéig vállaljon 

kötelezettséget a 2020. évi költségvetés terhére, javasolja továbbá, hogy a Képviselő-testület 

kérje fel a Polgármestert a Soroksár Sport Club Kft. értesítésére és hatalmazza fel a szerződés 

aláírására arra az esetre kiterjedően is, ha a felek annak tartalmától az Önkormányzat érdekeit 

nem sértő módon eltérnek. 

 

 

Orbán Gyöngyi: Szavazásra teszi fel a határozati javaslat III. pontjának elfogadását.  

 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

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

Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottságának 5/2020. (I.14.) határozata egyes 

szerződések Soroksári Sportcsarnok NKft-vel és Soroksári Sport Club Kft-vel történő 

megkötéséről 

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

hogy kösse meg a Soroksár Sport Club Kft.-vel a határozat 4. számú mellékletét képező 

szponzorálási szerződést éves szinten 42.000.000,- Ft + áfa összegű szponzori díj kikötésével, 

amely összeg erejéig vállaljon kötelezettséget a 2020. évi költségvetés terhére, javasolja 

továbbá, hogy a Képviselő-testület kérje fel a Polgármestert a Soroksár Sport Club Kft. 

értesítésére és hatalmazza fel a szerződés aláírására, arra az esetre kiterjedően is, ha a felek 

annak tartalmától az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérnek.  
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Orbán Gyöngyi: Szavazásra teszi fel a határozati javaslat IV. pontjának elfogadását.  

 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

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

Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottságának 6/2020. (I.14.) határozata egyes 

szerződések Soroksári Sportcsarnok NKft-vel és Soroksári Sport Club Kft-vel történő 

megkötéséről 

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

hogy kérje fel a Polgármestert, hogy gondoskodjon a határozat I.-IV. pontjaiban szereplő 

kötelezettségvállalások 2020. évi költségvetésben való szerepeltetéséről. 

 

 

 

3. napirendi pont 

Javaslat a Galéria ’13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetői 

tisztségének betöltéséhez pályázat kiírásáról szóló döntés meghozatalára (13.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

Orbán Gyöngyi: Jelzi, hogy érkezett egy kiegészítés. dr. Szabó Tibor jegyző urat kéri, hogy 

magyarázza el, mi a kiegészítés lényege. 

 

dr. Szabó Tibor: Elmondja, hogy két kiegészítés lenne.  

Előbb még tájékoztatja azon Bizottsági tagokat, akik még nem vettek részt Képviselő-testületi 

munkában, hogy a napirendi pontok szöveges része után szereplő zárójeles arab szám a 

Képviselő-testületi anyagnak a megjelölését tartalmazza. Amennyiben lenne, olyan 

előterjesztés, ahol a Bizottság saját hatáskörében dönt, akkor értelemszerűen nincs mögötte arab 

szám, hanem maga az előterjesztés kerülne a meghívó mögé. 

Itt minden napirend szerint elfogadott előterjesztés a Képviselő-testület ülésén tárgyalandó, 

ebből kifolyólag a Bizottságnak javaslattevő, véleményező előzetes feladata van, tehát a 

Képviselő-testület fog végérvényesen dönteni. 

Visszatérve a Galéria ’13 Kft. ügyvezető tisztségének betöltéséhez szükséges pályázati kiírás 

vonatkozásában az előzetesen kiküldött anyaghoz képest minimális kiegészítés történne a 

pályázati felhívásban. A most kiosztott anyagban, az előnyt jelentő többlet végzettségnél, az 

ügyvezetői tisztségre történő pályázatok elbírálásánál előnyt jelentene a művelődésszervezői 

szakirányon szerzett felsőfokú végzettség, illetve a „gazdasági vezetés és államháztartási 

ismeretek közművelődési intézményvezetőknek” című képzés megléte. Ez nem kizáró feltétel, 

viszont aki ilyennel rendelkezik a pályázók közül, az előterjesztő Szociális és Köznevelési 

Osztály szerint, Polgármester úrral egyetértve, előnyt jelentenek. 

 

Orbán Gyöngyi: Köszöni a tájékoztatást. Kérdezi, hogy jól értelmezi-e, hogy ami az „előnyt 

jelent” kategóriába tartozik az csak előnyt jelent? Véleménye szerint, a legalább 2 év felsőfokú 

végzettséget igénylő, a kulturális, közművelődési területen végzett munkakörben szerzett 

szakmai tapasztalat vagy szakmai gyakorlat, egy ilyen intézmény vezetéséhez elengedhetetlen. 

Úgy gondolja, hogy nem csak előnyt kellene, hogy jelentsen, hanem a kiírásban feltételként is 

benne legyen. 
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dr. Szabó Tibor: Elmondja, hogy az előterjesztő által átnézett jogszabályi feltételek alapján a 

kötelező jogszabályi feltételek lettek rögzítve. Amennyiben igényli a Bizottság, akkor a 

Képviselő-testületi ülésig ez átnézésre kerül. Álláspontja szerint, ha a kiírásban szerepel a 

legalább 2 év felsőfokú végzettséget igénylő kulturális vagy közművelődési területen végzett 

munkakörben szerzett szakmai gyakorlat mellett a vezetői gyakorlat legalább 3 év, és a 

szakirányú felsőfokú szakvégzettség meg van, ezek nem zárják ki, nem korlátozzák a pályázót, 

de az „előnyt jelent” kategóriában szereplő feltételek, már egy szűrőt jelentenek. 

 

Egresi Antal: Szeretne kérdést feltenni az elhangzottakkal kapcsolatban. A pályázati feltételek 

között szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség van meghatározva. Szeretné 

pontosítani, hogy milyen szakirányú? Tekintettel arra, hogy nem csak egy galériát kell 

elvezetni, hanem a sokkal nagyobb „falatot” jelentő Helytörténeti Gyűjteményt is, ahol 

muzeológus szakképesítést is kell alkalmazni, mert múzeumi kategóriába tartozik. 

 

Orbán Gyöngyi: És mit jelent a felsőfokú? Az sem mindegy. 

 

Egresi Antal: Mit jelent a felsőfokú? Van, aki egy felsőfokú szakképzést is felsőfokúnak tart, 

és közben egy főiskolai vagy egyetemi végzettséget igényelhet. 

 

dr. Szabó Tibor: Az előterjesztést készítő osztályvezető asszonytól kér segítséget. Megjegyzi, 

hogy a felsőfokú végzettség egyértelműen felsőfokú főiskolai vagy egyetemi végzettség, a 

felsőoktatásról szóló törvény alapján. 

 

Babócsi Beáta: Egyetért a jegyző úrral, a felsőfokú végzettség kifejezetten főiskola vagy 

egyetemi végzettséget takar. A szakirányú közművelődési, oktatási, művelődés szervezési, 

tehát kifejezetten célirányos a szakmával vagy az intézmény vezetés betöltésével kapcsolatos. 

 

Egresi Antal: Mitől szakirányú? Azért kérdezi, mert az oktatást az iskolában végzik, a 

galériában pedig nem oktatás történik. A galéria egy művészeti intézmény, amit vezetni kell, 

ezért kérdezi, hogy mi a szakirányú? Véleménye szerint az előbb felsorolt végzettségek 

többsége a galéria és a múzeum esetében nem szakirányú. 

 

dr. Szabó Tibor: Felhívja a Bizottság figyelmét, hogy egy nonprofit kft., korlátolt felelősségű 

társaság ügyvezetői álláshelyére történik a pályázat kiírása. Önkormányzati tulajdonú, de a 

gazdasági társaságról szóló, illetve most már a PTK-ban rögzítettek alapján, ez egy cég. A cég 

Alapító okiratában rögzített tevékenységhez igazodó felsőfokú végzettség az, amely 

elfogadható. Tisztelettel jelzi, ha a Bizottság igényli, akkor ezt a szakirányú felsőfokú 

végzettség szakképzettséget a testületi ülésre pontosan meghatározzák. Ha elfogadja a 

Bizottság az Alapító okiratban rögzítettekhez igazítottan kerül meghatározásra, a Képviselő-

testület érdemi döntéséhez taxatív felsorolással, hogy melyek azok a felsőfokú szakirányú 

végzettségek, amelyek elfogadhatók. Művészeti, muzeológiai, közművelődési jellegű 

tevékenységben szerzett felsőfokú végzettség mindenképpen elfogadható. 

 

Orbán Gyöngyi: Kérdezi jegyző urat, hogy lehetséges -e, hogy a kiegészítésben ne csak 

taxatíve legyen felsorolva, hanem az alapító okirat azon passzusa legyen bemásolva, ami ide 

tartozik? 

 

dr. Szabó Tibor: Igen 
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Egresi Antal: Jegyző úr mondataira reagálva elmondja, hogy itt valóban egy kft. ügyvezetőjét 

keressük, nem véletlenül próbálta a pontosítást kérni, mert ha simán csak egy gazdasági 

társaságnak az ügyvezetőjét keresnénk, akkor tulajdonképpen középfokú végzettséggel is lehet 

valaki egy kft. igazgatója. 

 

dr. Staudt Csaba: Felveti, hogy célszerű lenne az „előnyt jelent” részhez betenni a nyelvi 

képzettséget, nyelvvizsgát. Kerüljön az „előnyt jelent” részbe. Ne kifejezetten feltétel legyen, 

de mégiscsak előnnyel induljon a pályázó, ha nyelvvizsgával rendelkezik, akár német, akár 

angol. 

 

dr. Szabó Tibor: Jó lenne meghatározni, hogy milyen típusú nyelvvizsga, és milyen 

nyelvekből. 

 

Orbán Gyöngyi: Államilag elfogadott középfokú nyelvvizsga. 

 

Orbán Gyöngyi: További kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a határozati 

javaslat I. pontjának elfogadását, az alábbi kiegészítésekkel együtt:  

- A pályázati felhívás „pályázati feltételek” címszó alá kerüljön bemásolásra az Alapító 

okirat azon passzusa, mely pontosan meghatározza, melyek azok a felsőfokú szakirányú 

végzettségek, amelyek elfogadhatók. 

- A pályázati felhívás „előnyt jelet” címszó részébe kerüljön bele az államilag elfogadott 

középfokú nyelvvizsga megléte. 

 

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 7/2020. (I.14.) határozata a Galéria ’13 

Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetői tisztségének betöltésére szóló 

pályázat kiírásáról 

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

hogy a Galéria ’13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft ügyvezetői tisztségének 

betöltésére hirdessen pályázatot, a pályázat feltételeit jelen határozat mellékletében 

foglaltaknak megfelelően határozza meg, az alábbi kiegészítéssekkel együtt: 

- A pályázati felhívás „pályázati feltételek” címszó alá kerüljön bemásolásra az Alapító 

okirat azon passzusa, mely pontosan meghatározza, melyek azok a felsőfokú szakirányú 

végzettségek, amelyek elfogadhatók. 

- A pályázati felhívás „előnyt jelet” címszó részébe kerüljön bele az államilag elfogadott 

középfokú nyelvvizsga megléte. 

 

 

 

4. napirendi pont 

Javaslat a Táncsics Mihály Művelődési Ház intézményvezetői pályázatát véleményező 

bizottság létrehozására 

Előterjesztő: Babócsi Beáta osztályvezető 

 

Orbán Györgyi: Jelzi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatos kiegészítés az 1. napirendi pontnál 

már elhangzott Felkéri Babócsi Beáta osztályvezető asszonyt, adjon felvilágosítást a 

művelődési ház intézményvezetői pályázatát véleményező bizottsággal kapcsolatban. Kérdezi, 
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hogy az Oktatási Bizottság mellé még egy szakembert is fel kell kérni? Ha igen, tudni lehet -e, 

hogy kit fogunk felkérni? 

 

Babócsi Beáta: Válaszában elmondja, hogy korábban megkereste a frakciók vezetőit, kért 

tőlük javaslatot a szakértő személyére, de sajnos nem érkezett javaslat. 

Jogszabály írja elő, hogy a bizottsági tagokon kívül, még egy országos szakmai szervezet 

képviselője vagy kulturális szakértő is legyen a bíráló bizottság tagja. 

Úgy tudja korábban Kubik Anna művésznő volt. 

 

Orbán Gyöngyi: Azt gondolja a művésznő személye megfelelő lenne. Kérdezi a Bizottság 

tagjait, hogy egyetértenek -e vele? A Bizottság egyetértésével felkéri a hivatalt, hogy keresse 

meg a művésznőt a felkéréssel kapcsolatban. 

 

dr. Szabó Tibor: Kéri az osztályvezető asszonyt, hogy a megkereséssel egy időben ellenőrizze, 

hogy a művésznő megfelel -e a jogszabályi feltételeknek. Kubik Anna művésznő 

nyilatkozatának a becsatolása mellett, a kulturális szakértői nyilvántartást is bocsátsák 

polgármester úr rendelkezésére, illetve a testületi előterjesztéshez is kiegészítésként kerüljön. 

 

Orbán Gyöngyi: Úgy tudja, hogy a művésznő az Országos Színházi Szövetség vezetője, ezért 

bele fér a kategóriába. 

Nyilván, ha nem vállalja, tovább kell gondolkodni. 

További kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a határozati javaslat I. és II. 

pontjának az 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 8/2020. (I.14.) határozata a Táncsics 

Mihály Művelődési Ház intézményvezetői pályázatait véleményező bizottság 

létrehozásáról 

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

hogy  

I. a Táncsics Mihály Művelődési Ház igazgatói (magasabb vezetői) álláshelyére 2019-ben kiírt 

pályázatra jelentkező pályázók meghallgatására, illetve a benyújtott pályázatokkal kapcsolatos 

vélemény kialakítására bizottságot hozzon létre, a bizottság összetételét az alábbiak szerint 

határozza meg: 

a) az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság tagjai: 

Orbán Gyöngyi (elnök) 

Egresi Antal  

dr. Staudt Csaba 

Zimán András Ferenc, 

Napholcz József, 

Herling Erik, 

Baucsek Rajmund 

b) a 150/1992 (XI.20.) Kormányrendelet 7. § (2) bekezdésében meghatározott, országos 

szakmai szervezet egy képviselője, vagy egy – a kulturális szakértői nyilvántartásban 

szereplő – kulturális szakértőt, Kubik Anna művésznőt kérje fel.  

II. kérje fel a Polgármestert, hogy gondoskodjon az I. b) pontban meghatározott személy 

megkereséséről.  
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5. napirendi pont 

Javaslat az óvodák és tagintézményeik 2020. évi nyári zárva tartásának és ügyeleti 

rendjének elfogadására 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

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 I. 

és II. pontjának az 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 9/2020. (I.14.) határozata az Óvodák és 

tagintézményeik nyári zárva tartásának és nyári ügyeleti rendjének elfogadásáról 

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

hogy  

I. az óvodák és tagintézményeik nyári zárva tartását és nyári ügyeleti rendjét jelen határozat 1. 

melléklete szerint fogadja el,  

II. kérje fel a Polgármestert az érintettek értesítésére 

 

 

 

6. napirendi pont 

Tájékoztató a jogszabályváltozásokról 

Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző 

 

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

 

dr. Szabó Tibor: Kiegészítésként elmondja, hogy a jogszabályváltozások mellett a Kúria, 

önkormányzatokat érintő döntéseit is próbálták feltüntetni. 

 

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

készült tájékoztatót.  

 

 

 

 

 

7. napirendi pont: 

JELENTÉS a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester  

 

Orbán Gyöngyi: Kérdezi, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e szóbeli kiegészítés. 
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dr. Szabó Tibor: Kiegészítésként csak annyit mondana, hogy van lehetőség egyben szavazni 

az előterjesztésekről, de természetesen külön-külön határozati javaslatok születnek. Ha van 

adott határozati javaslatra kérdés természetesen válaszolnak rá. 

 

Orbán Gyöngyi: Kérdezi, hogy felteheti-e a javaslatokat egyben, vagy külön szavazzanak.  

 

(A Bizottság „egyben” választ ad)  

 
Orbán Gyöngyi: Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 

8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15. és 16. határozati javaslatok elfogadását. A határozati 

javaslatokat egyben teszi fel szavazásra, de külön határozatok fognak születni.  

 

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 10/2020. (I.14.) határozata a 184097 hrsz.-

ú ingatlannal kapcsolatos a 10/2019. (I.22.) határozattal, valamint a 275/2017. (VI.06.) 

határozattal módosított 80/2015. (II. 17.) határozatának módosításáról  

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

hogy módosítsa a 10/2019. (I.22.) Ök határozattal, valamint a 275/2017. (VI.06.) Ök. 

határozattal módosított 80/2015. (II.17.) határozatának végrehajtási határidejét 2020. december 

31. napjára. 

 

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

Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottságának 11/2020. (I.14.) határozata a Hősök terén 

nyilvános illemhely létesítésével kapcsolatos döntéséről szóló 13/2019. (I. 22.) határozattal 

és a 10/2018. (I. 23.) határozattal módosított 259/2017. (V.09.) határozatának 

módosításáról 

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

hogy módosítsa 13/2019. (I. 22.) határozattal és a 10/2018. (I. 23.) határozattal módosított 

259/2017. (V.09.) határozat végrehajtási határidejét 2020. december 31. napjára.  

 

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

Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottságának 12/2020. (I.14.) határozata a közös 

tulajdon megszűntetése lehetőségének vizsgálatára való felkérésről szóló a 384/2019. 

(IX.10.) határozattal, valamint a 353/2018. (X.09.) határozattal módosított 397/2017. 

(IX.12.) határozatának módosításáról  

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

hogy módosítsa a 384/2019. (IX.10.) határozattal, valamint a 353/2018. (X.09.) határozattal 

módosított 397/2017. (IX.12.) határozatának végrehajtási határidejét 2020. június 30. napjára. 

 

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

Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottságának 13/2020. (I.14.) határozata a 1239 

Budapest, Grassalkovich út 162. szám alatti társasház közös tulajdon megszüntetése 

iránti perbeli egyezségi ajánlat módosításáról szóló, a 358/2018. (X.09.), 21/2019. (I.22.), 
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373/2019. (VIII. 06.) és a 386/2019. (VIII. 06.) határozattal módosított 230/2018. (VI.05.) 

Ök. határozatának módosításáról 

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

hogy módosítsa a 358/2018. (X.09.), 21/2019. (I.22.), 373/2019. (VIII. 06.) és a 386/2019. 

(VIII. 06.) határozattal módosított 230/2018. (VI.05.)Ök. határozatának végrehajtási határidejét 

2020. május 31. napjára. 

 

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

Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottságának 14/2020. (I.14.) határozata a Soroksár 

településképi arculati kézikönyv, valamint településképi rendelet módosítási eljárásának 

lefolytatásáról szóló 22/2019. (I.22.) határozattal módosított 254/2018. (VII.10.) határozat 

módosításáról   

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

hogy módosítsa a 22/2019.(I.22.) határozattal módosított 254/2018.(VII.10.) határozat 

végrehajtási határidejét 2020. július 31. napjára.  

 

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

Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottságának 15/2020. (I.14.) határozata a GOH 

csomópont felüljáró festésével kapcsolatos döntéseiről szóló 303/2019. (VII.02.) határozat 

módosításáról 

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

hogy módosítsa a 303/2019.(VII.02.) határozat végrehajtási határidejét 2020. december 31-ére.  

 

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

Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottságának 16/2020. (I.14.) határozata a 185003 és 

184939 hrsz.-ú (természetben: 1239 Budapest, Új élet utcában található) ingatlanok 

hasznosításáról szóló, a 26/2019. (I.22.) és a 387/2019. (IX. 10.) határozatokkal módosított 

340/2018. (IX.11.) határozatának módosításáról 

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

hogy módosítsa a 26/2019. (I.22.) és a 387/2019. (IX. 10.) határozatokkal módosított 340/2018. 

(IX.11.) határozatának végrehajtási határidejét 2020. szeptember 30. napjára. 

 

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

Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottságának 17/2020. (I.14.) határozata a 195325/21 

hrsz.-ú természetben Budapest XXIII. ker. Szent László utcában található ingatlan 

megvásárlásáról szóló, a 293/2019. (VII.02.) határozattal módosított 366/2018.(X.09.) 

határozatának módosításáról 

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

hogy módosítsa a 293/2019. (VII.02.) határozattal módosított 366/2018.(X.09.) határozatának 

végrehajtási határidejét 2020. szeptember 30. napjára. 

 

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

Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottságának 18/2020. (I.14.) határozata a nemzetiségi 

köznevelési intézmény alapításával kapcsolatos döntéseiről szóló 226/2019. (V.07.) 

határozattal módosított 462/2018. (XII.04.) határozat módosításáról  

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

hogy módosítsa a 226/2019.(V.07.) határozattal módosított 462/2018.(XII.04.) határozat 

végrehajtási határidejét 2020. december 31. napjára.  
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Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testület Oktatási, 

Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottságának 19/2020. (I.14.) határozata a 186784/5 

helyrajzi számú ingatlannal kapcsolatban benyújtott kérelemről való döntéseiről szóló 

139/2019.(III.12.) határozatának módosításáról 

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

hogy módosítsa a 139/2019.(III.12.) határozatának végrehajtási határidejét 2020. június 30. 

napjára. 

 

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

Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottságának 20/2020. (I.14.) határozata a Budapest 

XXIII. kerület 186556/4 hrsz.-ú, Háló u. 28-30. szám alatti ingatlan, a térképkivonaton 

Háló u. 28. szám alatt feltüntetett ingatlanrészének megfelelő 151/324 tulajdoni hányada 

értékesítéséről szóló, a 391/2019. (IX.10.) határozattal módosított 189/2019. (IV.09.) 

határozatának módosításáról 

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

hogy módosítsa a 391/2019. (IX.10.) határozattal módosított 189/2019. (IV.09.)határozatának 

végrehajtási határidejét 2020. június 30. napjára. 

 

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

Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottságának 21/2020. (I.14.) határozata a 184916 

helyrajzi számú, természetben 1238 Budapest XXIII. ker. Felső Dunasor 29. szám alatt 

található ingatlan hasznosításáról szóló 236/2019. (V.07.) határozatának módosításáról 

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

hogy módosítsa a 236/2019. (V.07.) határozatának végrehajtási határidejét 2020. június 30. 

napjára. 

 

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

Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottságának 22/2020. (I.14.) határozata a Budapest 

XXIII. 185876 helyrajzi számú, természetben Grassalkovich út 161-163. szám alatt 

található épületegyüttes felülvizsgálatát követő hasznosításával kapcsolatos döntéséről 

szóló 307/2019. (VII.02.)  határozatának módosításáról 

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

hogy módosítsa a 307/2019. (VII.02.) határozata végrehajtási határidejét 2020. december 31-

ére.  

 

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

Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottságának 23/2020. (I.14.) határozata a  Budapest 

XXIII. 185876 helyrajzi számú, természetben Grassalkovich út 161-163. szám alatt 

található épületegyüttes felülvizsgálatát követő hasznosításával kapcsolatos (hosszútávú 

fejlesztési terv) döntéséről szóló 308/2019. (VII.02.)  határozatának módosításáról 

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

hogy módosítsa a 308/2019. (VII.02.) határozata végrehajtási határidejét 2020. december 31-

ére.  

 

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

Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottságának 24/2020. (I.14.) határozata a 1239 

Budapest, Grassalkovich út 162. szám alatti társasház közös tulajdon megszüntetése 

iránti perbeli egyezségi ajánlat módosításáról szóló 373/2019. (VIII.06.) határozatának 

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

hogy módosítsa a 373/2019. (VIII.06.) határozatának végrehajtási határidejét 2020. május 31. 

napjára. 

 

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

Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottságának 25/2020. (I.14.) határozata a 186725 

helyrajzi számú, természetben Budapest Főváros XXIII. kerület Sportpálya utca ás Péter 

apostol utca között található ingatlan egyes részeire vonatkozó kisajátítási eljárás 

kezdeményezéséről szóló 375/2019. (VIII.06.) határozatának módosításáról 

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

hogy módosítsa a 375/2019. (VIII.06.) határozatának végrehajtási határidejét 2020. március 31. 

napjára.  

 

 

 

8. napirendi pont 

Egyebek 

 

Orbán Gyöngyi: Kincses Péter kérésnek megfelelően szót ad neki.  

 

Kincses Péter: Röviden bemutatkozik a Bizottság részére. Elmondja, hogy a Soroksári 

Sportcsarnok ügyvezetője. Annyit szeretett volna hozzátenni az őt érintő napirendi ponthoz, 

hogy 2018 – 2019-ben is 40 000 000,- Ft volt az önkormányzati támogatás a működésre. Jelezte 

már a polgármester úr felé, hogy erre az évre, az előzetes kalkuláció kb. 45 000 000,-Ft-tal 

számolna támogatási összeggel az önkormányzat részéről. Az év folyamán szeretne még 

egyszer bejönni a bizottság elé. Ha a bevételek nem fognak emelkedni, akkor még 5 000 000,- 

Ft-ot igényelnének. Szeretné, ha a bizottság akkor is támogatná. 

 

Orbán Gyöngyi: Elmondja, hogy ezt a testület is meg fogja tárgyalni, a Bizottság csak elvi 

döntést hoz. További sok sikert kíván a munkájához. 

 

Orbán Gyöngyi: A következőkben kéri, hogy az elnök akadályoztatása esetére válasszanak 

elnök-helyettest. Javaslatot tesz Egresi Antal képviselő úr személyére. 

 

Egresi Antal: Megköszöni és elfogadja a jelölést.  

 

Orbán Gyöngyi: Jelzi, hogy a bizottságnak második aláíróra is szüksége van. Kéri a Bizottság 

javaslatát. Felkéri Herling Erik urat, hogy vállalja el a feladatot.  

 

Herling Erik: Megköszöni és elfogadja a jelölést.  

 

Orbán Gyöngyi: Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel az elnök-helyettes és 

az állandó második aláíró személyének a megválasztását. A határozatokat egyben teszi fel 

szavazásra, de külön határozatok fognak születni.  

 

A Bizottság 6 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 26/2020. (I.14.) határozata az Oktatási, 

Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság elnökhelyettesének megválasztásáról 

Az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság elnökhelyettesének Egresi Antal 

képviselőt választja. 
 

 

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

Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottságának 27/2020. (I.14.) határozata az Oktatási, 

Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottságának állandó második aláírójának 

megválasztásáról 

Az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság jegyzőkönyvei állandó második 

aláírójának Herling Erik bizottsági tagot választja.  

 

Orbán Gyöngyi: Végül még szeretné kérni, hogy az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport 

Bizottság szigorúan csak szakmai alapon működjön. Nem szeretné, ha politikai csatározások 

terepe lenne. Nyitott minden kérdésre, bárkit meghallgatnak. 

 

dr. Szabó Tibor: Kéri a Bizottság megerősítését, hogy a Bizottság ülését a továbbiakban is 

kedd 11.00 órakor tartsa. Természetesen a Bizottság összehívására az elnök asszony jogosult. 

 

Orbán Gyöngyi: Kérdezi, hogy szavazni kell -e róla? 

 

dr. Szabó Tibor: Szavazni kell róla. 

 

Orbán Gyöngyi: Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a javaslatot, mely 

szerint az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság rendes ülését a Képviselő-

testületi ülést megelőző hét keddjén 11.00 órai kezdettel tartja.  

 

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 28/2020. (I.14.) határozata a Budapest 

Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testület Oktatási, 

Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottságának rendes bizottsági üléseinek időpontjáról 

Az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság úgy dönt, hogy rendes ülését a 

Képviselő-testületi ülést megelőzőn hét keddjén 11.00 órai kezdettel tartja.  

 

Szabó Tibor: Felhívja a figyelmet a vagyontételi nyilatkozat kitöltésére, amelyre a külsős 

Bizottsági tagok is kötelezettek. Határideje január 31. Ügyfélkapuval rendelkezés esetén 

„Köztartozásmentes adózó” adatbázisba történő felvételt kell kezdeményezni. 

Továbbá tájékoztatja a Bizottságot, hogy az ügyrend felülvizsgálandó, ezért a hivatal új 

ügyrendet fog összeállítani. Kéri, hogy a javaslatokat január 22-éig jelezzék. Az új ügyrendet a 

soron következő bizottsági ülésre készítik elő. 

 

Orbán Gyöngyi: Az a kérdése, hogy a 30-ai dátum mettől számítandó, mert csúzsás volt a 

bizottságok létrehozásában. A külsős Bizottsági tagok részére nem áll rendelkezésre a 30 nap. 
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dr. Szabó Tibor: Elmondja, hogy két szabály van. Megválasztást követő 30 napon belül, 

illetve, minden év január 31. Álláspontja szerint, amelyik szabály hamarabb lejár az 

alkalmazandó. Véleményezi, hogy mindenki elkészül a vagyonnyilatkozattal január 31-ig, 

ezzel nem sértenek szabályt. 

 

Orbán Gyöngyi: A Fővárosban is találkozott ezzel a problémával, itt a megválasztást követő 

30 napot vették figyelembe. Szerinte, akinek nem sikerül leadnia január 31-ig, az még mindig 

belefér a 30 napba. 

 

dr. Szabó Tibor: Vagyonnyilatkozati tételi kötelezettségnél a jogkövetkezmények akkor 

állnak be, ha valaki, ezt nem teljesítette. 

 

Orbán Gyöngyi: További kérdés és hozzászólás hiányában megköszöni a részvételt és az ülést 

11.42 órakor bezárja. 

 

K.m.f. 

 

 

A jegyzőkönyvet elolvasás után jóváhagyólag aláírom: 

 

 

 

 

 

           Orbán Gyöngyi      Herking Erik 

        elnök       bizottsági tag 

 

 

A jegyzőkönyvet készítette: 

               Somfalvai Viktorné 

                 titkár 

 

 

 

 

 


