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JEGYZŐKÖNYV 

 

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

testületének az Oktatási, Közművelődési Ifjúsági és Sport Bizottsága 

2020. február 04. 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 

Zimán András Ferenc 

 

nem képviselő bizottsági tagok:  Baucsek Rajmund 

      Herling Erik 

      Napholcz József 

  

  

 

Tanácskozási joggal részt vettek: 

Fuchs Gyula     alpolgármester 

dr. Szabó Tibor    jegyző 

dr. Kelemen Henrietta   osztályvezető 

Vittmanné Gerencsér Judit   osztályvezető-helyettes 

Babócsi Beáta     osztályvezető 

Köblös Anita     osztályvezető-helyettes 

Haraszti Erika     gazdasági ügyintéző 

Markos Katalin    közoktatási referens 

Tóth András     főépítész 

Kállai-Szabó Anikó    személyzeti ügyintéző 

Kisné Stark Viola    osztályvezető 

Polonkai Zoltánné    osztályvezető 

Marótiné Sipos Ildikó    osztályvezető 

Szalontainé Lázár Krisztina   osztályvezető-helyettes 

Ungvári János     osztályvezető 

 

 

Meghívottak: 

Tóth János     Klebelsberg Központ Dél-Pesti Tankerület képv. 

Tóth Endre     Klebelsberg Központ Dél-Pesti Tankerület képv. 

Farkas Kálmán    Soroksár Sport Club Kft. képviselője 

 

 

Az ülést vezette: Orbán Gyöngyi a bizottság elnöke 

 

 

Orbán Gyöngyi: Köszönti a megjelenteket. 
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Utalás a Bizottság határozatképességére:  

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

 

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

Javaslatot tesz a napirendi pontok elfogadására. 

 

Napirendi pontok 

1.) Javaslat az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság Ügyrendjének 

elfogadásáról 

Előterjesztő: Orbán Gyöngyi a Bizottság elnöke 

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

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

3.)  Javaslat az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotására (5.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

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

tisztségének betöltéséhez pályázat kiírásáról szóló döntés meghozatalára (7.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

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

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

6.) Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2019. évi munkájáról (21.) 

Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző 

7.) Egyebek 

8.) Javaslat a Táncsics Mihály Művelődési Ház intézményvezetői pályázatával 

kapcsolatos egyes döntések meghozatalára (Zárt ülés) (24.) 
 

(az 1-3. sz. határozati javaslatokról szóló döntést – több érintett pályázó kérésére – zárt ülés 

keretében kell meghozni.)  

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

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

határozatot hozta: 

 

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

Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottságának 29/2020. (II.04.) határozata a 2020. 

február 04-ei ülés napirendi pontjainak elfogadásáról 

Az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság a 2020. február 04-ei ülésének 

napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

1.) Javaslat az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság Ügyrendjének 

elfogadásáról 

Előterjesztő: Orbán Gyöngyi a Bizottság elnöke 

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

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

3.) Javaslat az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotására (5.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

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

tisztségének betöltéséhez pályázat kiírásáról szóló döntés meghozatalára (7.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

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

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

6.) Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2019. évi munkájáról (21.) 
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Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző 

7.) Egyebek 

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

egyes döntések meghozatalára  (Zárt ülés) (24.) 

(az 1-3. sz. határozati javaslatokról szóló döntést – több érintett pályázó kérésére – zárt ülés 

keretében kell meghozni.)  

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

1. Napirendi pont 

Javaslat az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság Ügyrendjének 

elfogadásáról 

Előterjesztő: Orbán Gyöngyi a Bizottság elnöke 

 

Orbán Gyöngyi: Kérdezi a Bizottság tagjait, hogy van -e kérdése valakinek a napirendi ponttal 

kapcsolatban. Jelzi, hogy neki lenne kérdése. Az Ügyrend IV. rész 9. pontjában vannak 

felsorolva, hogy a Bizottság ülésére kiket kell meghívni. A felsorolás 6. bekezdése így szól: „a 

kerületben működő óvodai nevelési, alapfokú oktatási és közművelődési intézmények 

vezetőit”. dr. Szabó Tibor jegyző úrtól kérdezi, hogy mivel az alapfokú oktatási intézmények 

már nem hozzánk tartoznak, benne kell, hogy legyen az Ügyrendben, vagy „kihagyható”? 

 

dr. Szabó Tibor: Kihagyható” 

 

Orbán Gyöngyi: Úgy gondolja, hogy kötelezettségük csak az óvodapedagógusok felé van. 

Az Ügyrend elfogadását ezzel a változtatással javasolja. 

A fenti módosításon kívül van még egy észrevétele. Az Ügyrend IV. rész 13. pontja felsorolja, 

hogy a Bizottság ülésein kik vehetnek részt tanácskozási joggal. A felsorolás 1. bekezdése így 

szól: „a Polgármester, az Alpolgármester”. Véleménye szerint, mivel két Alpolgármester van, 

ezért a felsorolásban szerepeljen úgy, hogy „az Alpolgármesterek”. 

 

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

javaslat elfogadását az I. pont alábbi kiegészítéseivel együtt: 

 -Az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság Ügyrendje IV. rész 9. pont 6. 

bekezdésből kerüljön ki az „alapfokú oktatás” bejegyzés. A 6. bekezdés módosítás után így 

szól: „- a kerületben működő óvodai nevelési és közművelődési intézmények vezetőit”. 

 - Az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság Ügyrendje IV. rész 13. pont 

1. bekezdésben feltüntetett „az Alpolgármester” helyett „az Alpolgármesterek” bejegyzés 

szerepeljen. Tehát, az 1. bejegyzés módosítás után így szól: „a Polgármester, az 

Alpolgármesterek” 

 

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

határozatot hozta: 

 

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

Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottságának 30/2020. (II.04.) határozata az Oktatási, 

Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság Ügyrendjének elfogadásáról 

Az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság Budapest Főváros XXIII. Kerület 

Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 26/2019. (XII.13.) önkormányzati rendelete 116.§ (1) bekezdésébe foglalt 

jogkörében eljárva úgy dönt, hogy 
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I. az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság Ügyrendjét jelen határozat 

melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

II. felkéri a Bizottság elnökét, hogy gondoskodjon az Ügyrend közzétételéről az önkormányzat 

hivatalos honlapján. 

Határidő: 2020. február 20. 

Felelős: Orbán Gyöngyi a Bizottság elnöke 

 

 

2. 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 kérdés, szóbeli 

kiegészítés? 

 

dr. Szabó Tibor: Az előterjesztéshez nincsen szóbeli kiegészítése.  

 

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

fontosabb intézkedésekről készült polgármesteri tájékoztatót. 

 

 

3. napirendi pont 

Javaslat az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotására (5.) 

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: Kérdezi, hogy van –e kérdés a napirendi ponttal kapcsolatban? 

 

dr. Staudt Csaba: Elmondja, hogy az előző nap küldött egy levelet a költségvetéssel 

kapcsolatban. Jegyző urat kérdezi, hogy megérkezett –e? 

 

dr. Szabó Tibor: „Igen” 

 

dr. Staudt Csaba: Jelzi, hogy még választ nem kapott. Nem szeretne belemenni a részletekbe, 

de szerintük több olyan tétel – kb. 15 pont – is van a költségvetésben, ami részletesebb 

„kifejtést” érdemelne. Így érdemben nem lehet róla dönteni, mert túl röviden volt meghatározva 

az adott kiadás. Így nem tudják támogatni a költségvetésről szóló rendeletet. 

 

Orbán Gyöngyi: További kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a „Javaslat az 

önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotására” c. előterjesztés 

elfogadását. 

 

A Bizottság 4 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 

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

Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottságának 31/2020. (II.04.) határozata az 

önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotására 

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

önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotását. 

 

 

4. napirendi pont 

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

tisztségének betöltéséhez pályázat kiírásáról szóló döntés meghozatalára (7.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

 

Orbán Gyöngyi: Elmondja, hogy már volt a Bizottság előtt ez a napirendi pont. Akkor voltak 

javaslatok, amelyek belettek építve a pályázati kiírásba. Kérdezi, hogy van –e kérdés, 

hozzászólás a napirendi ponttal kapcsolatban? Kérdezi, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban 

van –e szóbeli kiegészítés? 

 

dr. Szabó Tibor: Tájékoztatja a Bizottságot, hogy a határozati javaslatban vannak kipontozott 

részek. A határozati javaslat II. pontja a vezetői megbízatás időtartamát hivatott meghatározni. 

Az előzetes egyeztetés alapján - ha jól emlékszik - 5 év volt a korábbi időtartam, ezért célszerű 

lenne a jogszabály által megengedett 5 év. Ebből kifolyólag a pályázati kiírásban 2020. május 

01-től 2025 április 30-ig szólna a vezetői megbízatás időtartama, ha a Bizottság egyetért. A 

pályázat benyújtásának határideje vonatkozásában segítséget kér Osztályvezető Asszonytól. Ha 

jól emlékszik az Intézményvezető Asszony mandátumát 2020. április 30-áig hosszabbította 

meg a testület, ebből kifolyólag célszerű lenne a pályázat benyújtási határidejét 2020. március 

15-ében meghatározni. A Képviselő-testületnek áprilisi ülésén kell dönteni a pályázatról, de 

időt kell hagyni az előzetes véleményező bizottságnak is. A javaslatuk az, hogy a határozati 

javaslat III. pontjában a pályázat benyújtásának határidejeként 2020. március 15. napja legyen 

meghatározva, a pályázat elbírálásának határideje pedig 2020. április 30., ameddig 

Intézményvezető Asszony mandátuma szól. Ez lenne a kiegészítés, ha a Bizottság egyetért. 

 

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

javaslat elfogadását a II. és a III. pont alábbi kiegészítéseivel együtt: 

- „II.  a vezetői megbízatás időtartamát 2020. május 1. – 2025. április 30. között 

határozza meg.” 

- „III. a pályázat benyújtásának határidejeként 2020. március 15 napját, a pályázat 

elbírálásának határidejeként pedig 2020. április 30. napját jelöli meg. 

 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

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

Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottságának 32/2020. (II.04.) határozata a Galéria ’13 

Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetői tisztségének betöltésére szóló 

pályázat kiírásáról 

Az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság javasolja Budapest Főváros XXIII. 

kerület Soroksár Önkormányzatának, hogy  
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I. a Galéria ’13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetői tisztségének 

betöltésére hirdessen pályázatot, a pályázat feltételeit jelen határozat mellékletében 

foglaltaknak megfelelően határozza meg. 

II. a vezetői megbízatás időtartamát 2020. május 1. – 2025. április 30. között határozza meg. 
III. a pályázat benyújtásának határidejeként 2020. március 15 napját, a pályázat elbírálásának 

határidejeként pedig 2020. április 30. napját jelölje meg. 
IV.  kérje fel a Polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázati kiírás közzétételéről. 
V. kérje fel a Polgármestert, hogy a pályázati határidő lejártát követően a pályázatokat terjessze 

a Képviselő-testület elé. 
 

5. napirendi pont 

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (18.) 

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 az 1., 2., és 3. határozati 

javaslatok elfogadását. A határozati javaslatokat egyben teszi fel szavazásra, de külön 

határozatok fognak születni. 

 

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

határozatot hozta: 

 

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

Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottságának 33/2020. (II.04.) határozata a Bese Ferenc 

polgármester illetményének és költségtérítésének megállapításáról szóló 445/2019. 

(XII.03.) határozat I. pontjának módosításáról 

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

hogy módosítsa a 445/2019. (XII.03.) határozat I. pontját oly módon, hogy annak I. pontja 

helyébe az alábbi rendelkezés lép, a határozat egyebekben nem változik.: 

„I. a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (2) és 

(6) bekezdése alapján Bese Ferenc főállású polgármestert megbízatásának időtartamára 2019. 

október 13. napjától, havonta bruttó 997 200,- Ft összegű illetmény, 149 580,- Ft összegű 

költségtérítés és bruttó 34 785,- Ft idegen-nyelvtudási pótlék illeti meg.” 

 

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

Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottságának 34/2020. (II.04.) határozata Fuchs Gyula 

főállású alpolgármester illetményének és költségtérítésének megállapításáról szóló 

449/2019. (XII.03.) határozat I. pontjának módosításáról 

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

hogy módosítsa a 449/2019. (XII.03.) határozat I. pontját oly módon, hogy annak I. pontja 

helyébe az alábbi rendelkezés lép, a határozat egyebekben nem változik: 

„I. megbízatásának időtartamára Fuchs Gyula főállású alpolgármester illetményét bruttó 

797 800,- Ft/hó, költségtérítését pedig 119 670,- Ft/hó összegben állapítja meg.” 
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Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testület Oktatási, 

Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottságának 35/2020. (II.04.) határozata a Sinkovics 

Krisztián Ádám főállású alpolgármester illetményének és költségtérítésének 

megállapításáról szóló 20/2020. (I.21.) határozat I. pontjának módosításáról 

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

hogy módosítsa a 20/2020. (I.21.) határozat I. pontját oly módon, hogy annak I. pontja helyébe 

az alábbi rendelkezés lép, a határozat egyebekben nem változik: 

„I. megbízatásának időtartamára Sinkovics Krisztián Ádám főállású alpolgármester illetményét 

bruttó 797 800,- Ft/hó, költségtérítését 119 670,- Ft és a részére járó idegen-nyelvtudási 

pótlékot pedig bruttó 46 380,- Ft összegben állapítja meg.” 

 

 

6. napirendi pont 

Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2019. évi munkájáról (21.) 

Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző 

 

Orbán Gyöngyi: Kérdezi, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van –e szóbeli kiegészítés? 

 

dr. Szabó Tibor: Az előterjesztéshez kiegészítése nincsen.  

 

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

elfogadását. 

 

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

határozatot hozta: 

 

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

Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottságának 36/2020. (II.04.) határozata a 

Polgármesteri Hivatal 2019. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról 

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

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal 2019. évi tevékenységéről 

szóló beszámoló elfogadását. 

 

 

7. napirendi pont 

Egyebek 

 

Orbán Gyöngyi: Kérdés és hozzászólás hiányában 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  
 

 

 



8 

 

 

K.m.f. 

 

 

A jegyzőkönyvet elolvasás után jóváhagyólag aláírom: 

 

 

 

 

 

Orbán Gyöngyi      Herking Erik 

        elnök       bizottsági tag 

 

 

 

A jegyzőkönyvet készítette: 

    Somfalvai Viktorné 

       titkár 

 

 

 

 

 


