
JEGYZŐKÖNYV 

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

testületének az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága 

2021. június 29. 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 

dr. Staudt Csaba 

      Zimán András Ferenc 

 

nem képviselő bizottsági tagok:  Herling Erik 

      Baucsek Rajmund 

 

 

Távolmaradását előre jelezte:   Napholcz József  

 

    

Tanácskozási joggal részt vettek: 

Fuchs Gyula      alpolgármester 

dr. Szabó Tibor    jegyző 

dr. Kelemen Henrietta   mb. aljegyző 

Babócsi Beáta     osztályvezető 

Köblös Anita      osztályvezető-helyettes 

dr. Weidinger Brigitta    osztályvezető 

dr. Tóth András    főépítész      

Tóth Tamás       osztályvezető 

Vittmanné Gerencsér Judit   osztályvezető-helyettes   

Polonkai Zoltánné    osztályvezető     

Marótiné Sipos Ildikó    osztályvezető  

Beszené Uhrin Gyöngyi   belső ellenőr 

 

Meghívottak: 

Egresiné Beck Zsuzsanna   I. sz. Összevont Óvoda vezető 

Hantos-Jarábik Klára     Táncsics Mihály Művelődési Ház Igazgató 

 

Az ülést vezette: Orbán Gyöngyi a Bizottság elnöke. 

 

Orbán Gyöngyi: Hosszú szünet után szeretettel köszönti a megjelenteket és megnyitja a 

Bizottság 2021. június 29-ei ülését. Megköszönni mindenkinek, akik kitartóan végezték 

munkájukat, legfőbbképpen az egészségügyben és szolgáltató szférában dolgozók és minden 

kolléga munkáját, akik ebben a nehéz periódusban helyt álltak. 

Tájékoztatja a Bizottság tagjait, hogy Napholcz József jelezte távolmaradását. 

 

Utalás a Bizottság határozatképességére:  

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

 

Orbán Gyöngyi: Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a napirendi pontok 

elfogadását.  



Napirendi pontok:  

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

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

2. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (14.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

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

(15.) (Az előterjesztés 2. sz. melléklete a zárt ülés anyagaira vonatkozó szabályok szerint 

kezelendő)  

             Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

             dr. Szabó Tibor jegyző  

4. Tájékoztató a jogszabályváltozásokról (18.) 

 Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző 

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

elfogadására  

                   Előterjesztő: Orbán Gyöngyi elnök 

6. Egyebek  

7. Javaslat felügyelőbizottsági elnök és tagok megválasztására, valamint alapító okiratok 

módosítására  (Soroksár Sport Club Kft. és Soroksári Sportcsarnok Nonprofit Kft.) (az 

érintettek kérése esetén zárt ülés az Mötv. 46. § (2) bek. b) pontja alapján) 

 Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

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 1/2021. (VI.29.) határozata a 2021. június 

29-ei ülés napirendi pontjainak elfogadásáról 

Az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság a 2021. június 29-ei ülésének 

napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

Napirendi pontok: 

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

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

2. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (14.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

3. Beszámoló a veszélyhelyzet ideje alatt megtett polgármesteri és jegyző 

intézkedésekről (15.) (Az előterjesztés 2. sz. melléklete a zárt ülés anyagaira 

vonatkozó szabályok szerint kezelendő)  

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

a. dr. Szabó Tibor jegyző  

4. Tájékoztató a jogszabályváltozásokról (18.) 

Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző 

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

elfogadására  

Előterjesztő: Orbán Gyöngyi elnök 

6. Egyebek  

7. Javaslat felügyelőbizottsági elnök és tagok megválasztására, valamint alapító okiratok 

módosítására  (Soroksár Sport Club Kft. és Soroksári Sportcsarnok Nonprofit Kft.) (az 

érintettek kérése esetén zárt ülés az Mötv. 46. § (2) bek. b) pontja alapján) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

 

 



1. napirendi pont 

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

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

Orbán Gyöngyi: Az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság megköszöni az előző 

ülés óta tett fontosabb intézkedésekről készült polgármesteri tájékoztatót. 

 

 

2. napirendi pont 

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (14.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

Orbán Gyöngyi: Kérdezi, hogy ezzel kapcsolatban van e valakinek kérdése, hozzászólása? 

Amennyiben nincs, szavazásra teszi fel a 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. határozati javaslatokat 

elfogadásra.  

 

Egresi Antal: Kérdezi, miről szavazunk?  

 

Orbán Gyöngyi: A lejárt határidejű határozatokról a 9 határozatról szavazunk. Kéri, hogy 

technikai okok miatt ismételjék meg a szavazást.    

 

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 2/2021. (VI.29.) határozata a közös 

tulajdon megszüntetésének vizsgálatára való felkérésről szóló a 345/2020. (VII.14.), a 

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

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

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

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

345/2020. (VII.14.), a 44/2020. (I. 21.), a 384/2019. (IX.10.), valamint a 353/2018. (X.09.) 

határozatokkal módosított 397/2017. (IX.12.) határozatának végrehajtási határidejét 2022. 

február 28. napjára módosítsa.  

 

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

Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottságának 3/2021. (VI.29.) határozata az 

Önkormányzat tulajdonában lévő lakások elidegenítésének feltételeiről szóló 31/2004. 

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

(III.10.), 344/2020. (VII.14.) és 26/2021. (I.19.) határozatokkal módosított 190/2019. 

(IV.09.) határozatának módosításáról 

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

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

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

(III.10.), 344/2020. (VII.14.) és 26/2021. (I.19.) határozatokkal módosított 190/2019. (IV.09.) 

határozatának végrehajtási határidejét 2021. november 30. napjára módosítsa.  

 

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

Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottságának 4/2021. (VI.29.) határozata Budapest 

Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének a 195519/35 

helyrajzi számú, természetben a Tompaház utca - Szérűskert utcában található 



ingatlanból a K-101969 számú változási vázrajz szerint kialakuló 195519/50 helyrajzi 

számú ingatlan megvásárlásáról szóló 256/2021. (VI.08.) határozata módosításáról 

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

hogy Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének a 

195519/35 helyrajzi számú, természetben a Tompaház utca - Szérűskert utcában található 

ingatlanból a K-101969 számú változási vázrajz szerint kialakuló 195519/50 helyrajzi számú 

ingatlan megvásárlásáról szóló 256/2021. (VI.08.) határozata I. pontját az alábbiak szerint 

módosítsa: 

"I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata közterület (út) céljára történő 

lejegyzést/kisajátítást helyettesítő adásvétel útján meg kívánja szerezni a 195519/35 helyrajzi 

számú ingatlanból a K-101969 számú kisajátítási vázrajz szerint kialakuló 195519/50 helyrajzi 

számú 220 m2 alapterületű ingatlan tulajdonjogát 807.480,-Ft, azaz nyolcszázhétezer-

négyszáznyolcvan forint ellenében, melyből a földterületért fizetendő összeg 539.660,-Ft, 

202.500,-Ft az elbontandó/áthelyezendő épület értéke és bontási/áthelyezési költsége, valamint 

65.320,-Ft az elbontandó/áthelyezendő építmény (kerítés) értéke és bontási/áthelyezési 

költsége. 

Ennek érdekében  

a) Wieland Mihály részére a 195519/35 helyrajzi számú ingatlanon fennálló 1/2 tulajdoni 

hányadára tekintettel a 195519/35 helyrajzi számú ingatlanból a K-101969 számú kisajátítási 

vázrajz szerint kialakuló 195519/50 helyrajzi számú 220 m2 területű ingatlan 1/2 tulajdoni 

hányadára vételi ajánlatot tesz 403.740,-Ft, azaz négyszázháromezer-hétszáznegyven forint 

ellenében, mely összegből a földterületért fizetendő összeg 269.830,-Ft, 101.250,-Ft az 

elbontandó/áthelyezendő épület értéke és bontási/áthelyezési költsége, valamint 32.660,-Ft 

az elbontandó/áthelyezendő építmény (kerítés) értéke és bontási/áthelyezési költsége. 

b) Wieland Mihályné részére a 195519/35 helyrajzi számú ingatlanon fennálló 1/2 tulajdoni 

hányadára tekintettel a 195519/35 helyrajzi számú ingatlanból a K-101969 számú kisajátítási 

vázrajz szerint kialakuló 195519/50 helyrajzi számú 220 m2 területű ingatlan 1/2 tulajdoni 

hányadára vételi ajánlatot tesz 403.740,-Ft, azaz négyszázháromezer-hétszáznegyven forint 

ellenében, mely összegből a földterületért fizetendő összeg 269.830,-Ft, 101.250,-Ft az 

elbontandó/áthelyezendő épület értéke és bontási/áthelyezési költsége, valamint 32.660,-Ft 

az elbontandó/áthelyezendő építmény (kerítés) értéke és bontási/áthelyezési költsége. 

Az ingatlanvásárláshoz, valamint a más célú hasznosításhoz szükséges összeget a 2021. évi 

költségvetés „999 közlekedési infrastruktúra fejlesztés” sora terhére biztosítsa.” 

 

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

Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottságának 5/2021. (VI.29.) határozata a kerület 

Hűséges Dolgozója cím adományozásáról szóló 225/2021. (V.11.) határozat módosításáról  

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

hogy 

I. a kerület Hűséges Dolgozója cím adományozásáról szóló 225/2021. (V.11.) határozat I. 

pontjának b) és c) alpontjait a következők szerint módosítsa: 

„b) a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által alapított kitüntetések, 

elismerő címek adományozásának rendjéről szóló 23/2019. (IX.20.) önkormányzati rendelet 

18. § (2) bekezdés c) pontja alapján 30 év igazolt jogviszony után 

H. L. R., 

T.-Ő. V., 

T. H. A., 

B. Z. F., 

H. M., 

K. J. és 

Cs. E. 

F. K. K. 



részére, 

c) a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által alapított kitüntetések, 

elismerő címek adományozásának rendjéről szóló 23/2019. (IX.20.) önkormányzati rendelet 

18. § (2) bekezdés b) pontja alapján 20 év igazolt jogviszony után 

S. I., 

K. Z., 

L. M. Á., 

M. F. A., 

G. Gy. és 

K. T. 

részére,” 

II. Kérje fel a Polgármestert, hogy a különbözeti összeg számfejtése érdekében tegye meg a 

szükséges intézkedést.  

Határidő: 2021. július 31. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

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

Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottságának 6/2021. (VI.29.) határozata felperesi 

pertársaság létrehozásáról szóló, a 30/2019. (I.22.) – 261/2019. (VI.04.) – 410/2020. (IX.29.) 

határozatokkal módosított 437/2018. (XI.20.) határozatának módosításáról  

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

hogy a felperesi pertársaság létrehozásáról szóló, a 30/2019. (I.22.) – 261/2019. (VI.04.) – 

410/2020. (IX.29.) határozatokkal módosított 437/2018. (XI.20.) határozatának végrehajtási 

határidejét 2021. november 30. napjára módosítsa.  

 

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

Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottságának 7/2021. (VI.29.) határozata a Hősök terei 

új intézményközpont kialakítása érdekében szükséges településrendezési előírások 

módosításával kapcsolatos döntéséről szóló 81/2021. (II.23.) határozat módosításáról  

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

hogy a Hősök terei új intézményközpont kialakítása érdekében szükséges településrendezési 

előírások módosításával kapcsolatos döntéséről szóló 81/2021. (II.23.) határozatának 

végrehajtási határidejét 2021. október 30. napjára módosítsa.  

 

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

Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottságának 8/2021. (VI.29.) határozata a Soroksár 

településképi arculati kézikönyv, valamint településképi rendelet módosítási eljárásának 

lefolytatásáról szóló 82/2021. (II.23.) határozat módosításáról 
Az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, 

hogy a Soroksár településképi arculati kézikönyv, valamint településképi rendelet módosítási 

eljárásának lefolytatásáról szóló 82/2021. (II.23.) határozatának végrehajtási határidejét 2021. 

október 30. napjára módosítsa.  

 

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

Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottságának 9/2021. (VI.29.) határozata a Zimán 

András képviselő által benyújtott és a tüdőgyulladás elleni vakcina támogatásról szóló 

önálló képviselői indítvánnyal kapcsolatos döntéséről szóló a 37/2021.(I.19.) határozattal 

módosított 513/2020.(XI.10.) határozatának módosításáról  

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

hogy a Zimán András képviselő által benyújtott és a tüdőgyulladás elleni vakcina támogatásról 

szóló önálló képviselői indítvánnyal kapcsolatos döntéséről szóló 37/2021.(I.19.) határozattal 



módosított 37/2021.(I.19.) határozatának végrehajtási határidejét 2021. november 30. napjára 

módosítsa.  

 

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

Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottságának 10/2021. (VI.29.) határozata Budapest 

Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Polgármesterének 40/2021. (I.19.) 

határozata a nemzetiségi köznevelési intézmény alapításával kapcsolatos döntéseiről szóló 

106/2019. (III.12.), a 388/2019. (IX.10.), a 247/2020. (V.12.) és a 40/2021. (I.19.) 

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

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

hogy 

a 106/2019. (III.12.), a 388/2019. (IX.10.), a 247/2020. (V. 12.) és a 40/2021. (I.19.) határozattal 

módosított 462/2018. (XII.04.) határozatot helyezze hatályon kívül, egyidejűleg kérje fel a 

Polgármestert egy átfogó, Soroksár teljes közigazgatási területére vonatkozó Kerületi 

Köznevelési Koncepció elkészítésére és benyújtására a Képviselő-testület elé, amely koncepció 

keretében kell megvizsgálni – többek között – egy a Soroksári Német Nemzetiségi 

Önkormányzat által működtetett nemzetiségi óvoda alapításának feltételeit. 

Határidő: Bese Ferenc polgármester 

Határidő: 2022. június 30 

 

 

3. napirendi pont 

Beszámoló a veszélyhelyzet ideje alatt megtett polgármesteri és jegyzői intézkedésekről 

(15) (Az előterjesztés 2. sz. melléklete a zárt ülés anyagaira vonatkozó szabályok szerint 

kezelendő) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

          dr. Szabó Tibor jegyző 

 

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

pontjának elfogadását.  

 

A Bizottság 3 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül saját hatáskörében az 

alábbi az alábbi határozatot hozta: 

 

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

Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottságának 11/2021.(VI.29.) határozata a 
veszélyhelyzet ideje alatt megtett polgármesteri és jegyző intézkedésekről szóló beszámoló 

elfogadásáról 

Az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság úgy dönt, hogy elutasítja a javaslatot, 

mely szerint 

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

veszélyhelyzet ideje alatt megtett polgármesteri és jegyző intézkedésekről szóló beszámoló 

elfogadását.” 

 
 
4. napirendi pont 

Tájékoztató a jogszabályváltozásokról (18) 

Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző 

 

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

 



dr. Szabó Tibor: Mint az ismert a Tisztelt bizottsági tájékoztató lévén nincs lehetőség 

kérdésekre, de természetesen amennyiben a jogszabályváltozásokkal kapcsolatban egyedi 

kérdés merülne fel, akkor elektronikus úton egyéb módon való kérdésekre a hivatal részéről 

válaszolunk.  

 

Orbán Gyöngyi: Az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság megköszöni a 

jogszabályváltozásokról szóló tájékoztatót. 

 

 

5. napirendi pont 

Javaslat az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság Ügyrendjének 

elfogadására 

Előterjesztő: Orbán Gyöngyi 

 

Orbán Gyöngyi: Gyakorlatilag technikai módosítást eszközöltünk, van- e valakinek kérdése, 

kiegészítése? 

 

dr. Kelemen Henrietta: Az alábbi kiegészítést, illetve pontosítást teszi a Bizottság 

Ügyrendjéhez: 

A III. a Bizottsági ülés tisztségviselői részen a 6. pontban nem jól szerepel az önkormányzati 

rendeltnek a száma a 42/2020. (V.14.), illetve a bizottság jegyzőkönyve című részen a 2. 

pontban a távol maradt képviselők nevét helyett távol maradt bizottsági tagok nevét, illetve a 

4. pontban szintén a képviselők helyett bizottsági tag kérjük feltüntetni. 

 

Orbán Gyöngyi: Köszönjük szépen a kiegészítést. 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 12/2021.(VI.29.) határozata az Oktatási , 

Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság ügyrendjének elfogadásáról 

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

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: 2021. augusztus 1. 

Felelős: Orbán Gyöngyi a Bizottság elnöke 

 

 

6. napirendi pont 

Egyebek 

 

Orbán Gyöngyi: Kérdezi, hogy van – e hozzászólása, kérdése valakinek? Kérdés, hozzászólás 

hiányában megköszöni az eddigieket, és következő napirendi pontra tér. 

 

 

 

 

 



7. napirendi pont 

Javaslat felügyelőbizottsági elnök és tagok megválasztására, valamint alapító okiratok 

módosítására (Soroksár Sport Club Kft. és Soroksári Sportcsarnok Nonprofit Kft.) (az 

érintettek kérése setén zárt ülés az Mötv. 46. § (2) bek. b) pontja alapján) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

Egresi Antal: Jelzi, hogy az esetben kell zárt ülést tartani, ha kérték a tagok. 

 

Orbán Gyöngyi: Ha nincsen tag, akkor nem kell zárt ülést tartani, nincs javaslat. Viszont neki 

lenne egy javaslata a Bizottság felé, pontosan azért, mert nyitott a kérdés és nem tudják, hogy 

a jelenlegi felügyelőbizottsági elnök és a tagok vállalják- e a további munkát, illetve mások 

elfogadják- e ezt a felkérést, ezért az a javaslata, hogy hagyjanak időt a tárgyalásokra és a 

Képviselő –testület döntsön. 

 

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 13/2021.(VI.29.) határozata a 
felügyelőbizottsági elnök és tagok megválasztására, valamint alapító okiratok 

módosítására  

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

felügyelőbizottsági elnök és tagok megválasztására, valamint alapító okiratok módosítására” c. 

napirendi ponttal kapcsolatban nem foglal állást.  

 

Orbán Gyöngyi: Megköszöni a részvételt és az ülést 11.08 órakor bezárja. 

 

 

K.m.f. 

 

 

A jegyzőkönyvet elolvasás után jóváhagyólag aláírom: 

 

 

 

Orbán Gyöngyi      Herling Erik 

        elnök       bizottsági tag 

 

 

 

 

A jegyzőkönyvet készítette: Szárazné Torkos Mariann     

       titkár 


