
JEGYZŐKÖNYV 

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

testületének az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága 

2021. szeptember 07. 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 

 

nem képviselő bizottsági tagok:  Herling Erik 

      Napholcz József 

 

 

Távolmaradását előre jelezte:   Zimán András Ferenc 

Baucsek Rajmund  

 

    

Tanácskozási joggal részt vettek: 

dr. Szabó Tibor    jegyző 

dr. Kelemen Henrietta   mb. aljegyző 

Babócsi Beáta     osztályvezető 

Köblös Anita      osztályvezető-helyettes 

dr. Tóth András    főépítész      

 

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: Szeretettel köszönti a megjelenteket és megnyitja a Bizottság 2021. 

szeptember 07-ei ülését. Tájékoztatja a Bizottság tagjait, hogy ketten jelezték távolmaradásukat 

Baucsek Rajmund és Zimán András.  

 

Utalás a Bizottság határozatképességére:  

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

 

Orbán Gyöngyi: Hat napirendi pontot tartalmaz a meghívó, megkérdezi a tisztelt bizottsági 

tagokat, hogy a napirendi pontokkal egyetértenek -e, amennyiben igen, kéri szavazzanak. 

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. Javaslat közterületek elnevezésére, átnevezésére (11.) 

Előterjesztő: Tóth András főépítész 



3. Javaslat a Bursa Hungarica pályázat kiírására (24.)  

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

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

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

5. Beszámoló a Táncsics Mihály Művelődési Ház 2020. évi működéséről (26.) 

Előterjesztő:  Hantos-Jarábik Klára igazgató 

 

6. Egyebek  

 

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

határozatot hozta: 

 

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

Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottságának 14/2021. (IX.07.) határozata a 2021. 

szeptember 07-ei ülés napirendi pontjainak elfogadásáról 

Az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság a 2021. szeptember 07-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.   Javaslat közterületek elnevezésére, átnevezésére (11.) 

Előterjesztő: Tóth András főépítész 

3.   Javaslat a Bursa Hungarica pályázat kiírására (24.)  

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

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

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

5.   Beszámoló a Táncsics Mihály Művelődési Ház 2020. évi működéséről (26.) 

Előterjesztő:  Hantos-Jarábik Klára igazgató 

 

6.   Egyebek  

 

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 

Javaslat közterületek elnevezésére, átnevezésére (11.) 

Előterjesztő: Tóth András főépítész 

 

Orbán Gyöngyi: Tájékoztatja a Bizottságot, hogy több határozati javaslat is van, amikről 

külön-külön fognak szavazni, kérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e valakinek 

kérdése, hozzászólása? Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a 1. határozati 

javaslat I. pontját, hogy nem támogatja a Fatimai utca közterületnév megváltoztatását.  



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

határozatot hozta: 

 

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

Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottságának 15/2021. (IX.07.) határozata „Fatimai 

utca” közterületnév megváltoztatásának kezdeményezésével kapcsolatos döntésről  

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

hogy ne támogassa a Fatimai utca közterület megváltoztatását. 

 

Orbán Gyöngyi: Szavazásra teszi fel a 2. határozati javaslat elfogadását. 

 

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

határozatot hozta: 

 

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

Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottságának 16/2021. (IX.07.) határozata a névtelen 

közterületek elnevezésével kapcsolatos döntésről  

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

hogy kérje fel a főépítészt, hogy a Képviselő-testület tagjai által 2021. szeptember 27. napjáig 

benyújtott írásbeli javaslatok alapján készítsen előterjesztést az új közterület – elnevezésekre 

vonatkozóan. 

 

Orbán Gyöngyi: Szavazásra teszi fel a 3. határozati javaslat I. pontjának elfogadását.  

 

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

határozatot hozta: 

 

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

Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottságának 17/2021. (IX.07.) határozata a „Hrivnák 

Pál utca” közterületnév megváltoztatásával kapcsolatos döntésről  

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

hogy ne támogassa a Hrivnák Pál utca elnevezésének megváltoztatását. 

 

3. napirendi pont 

Javaslat a Bursa Hungarica pályázat kiírására (24.)  

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

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

II. III. pontjának elfogadását.  

 

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

az alábbi határozatot hozta: 

 

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

Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottságának 18/2021.(IX.07.) határozata a a Bursa 

Hungarica felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2022. évi fordulójához való 

csatlakozásról szóló döntéséről 

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

hogy 



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

Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2022. évi pályázati 

fordulójához.  

II. a 2022. 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 

2022. évi költségvetésében való szerepeltetéséről.  

 
4. napirendi pont 

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (25.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

dr. Szabó Tibor: Kiegészítésként elmondja, hogy az ülés előtt kiosztásra került egy 9. 

határozati javaslat is. A határozati javaslat a konduktori szerződés megkötéséről szól, mivel a 

szerződés lejárt augusztusban ezért annak meghosszabbítása nem volt lehetséges a szerződés 

keretei között. Mivel szükséges a konduktori ellátás a kerületben egy újabb szerződés 

megkötését javasolja. Kéri, hogy a 9. határozati javaslatoról is döntsön a Bizottság    

 

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

kiegészítést, kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel az 1., 2., 3., 4., 5.., 6., 7., 8., és 

9. határozati javaslatokat. A határozati javaslatokat egyben teszi fel szavazásra, de 

természetesen külön-külön határozatokat fognak születni.  

 

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

az alábbi határozatot hozta: 

 

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

Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottságának 19/2021. (IX. 07.) határozata Budapest 

Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének a 186681/3 valamint 

a 186687/1 helyrajzi számú ingatlanok vonatkozásában haszonkölcsön szerződés 

megkötéséről szóló 103/2021. (III.16.) határozata módosításáról 

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

úgy, hogy Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének a 

186681/3 valamint a 186687/1 helyrajzi számú ingatlanok vonatkozásában haszonkölcsön 

szerződés megkötéséről szóló 103/2021. (III.16.) határozatának végrehajtási határidejét a 

186671/1 helyrajzi számú ingatlan vonatkozásában 2022. február 28. napjára módosítsa. 

 

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

Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottságának 19/2021. (IX.07.) határozata Budapest 

Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének a Budapest XXIII. 

kerület belterület 185086/0/A/5 helyrajzi számú, természetben 1239 Budapest, Templom 

u. 64. fszt. 5. szám alatt található ingatlan értékesítéséről szóló 140/2021.(IV.13.) 

határozata módosításáról 

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

úgy, hogy Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének a 

Budapest XXIII. kerület belterület 185086/0/A/5 helyrajzi számú, természetben 1239 Budapest, 

Templom u. 64. fszt. 5. szám alatt található ingatlan értékesítéséről szóló 140/2021.(IV.13.) 

határozatának végrehajtási határidejét 2022. február 28. napjára módosítsa. 

 

 



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

Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottságának 20/2021. (IX.07.) határozata Budapest 

Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének a 185618/2, 

185618/4, 185616 és 185617 helyrajzi számú, természetben a Jelző utcában, illetve a Hősök 

terén található ingatlanok megvásárlásáról szóló 141/2021. (IV.13.) határozata 

módosításáról 

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

úgy, hogy Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének a 

185618/2, 185618/4, 185616 és 185617 helyrajzi számú, természetben a Jelző utcában, illetve 

a Hősök terén található ingatlanok megvásárlásáról szóló 141/2021.(IV.13.) határozatának 

végrehajtási határidejét 2021. december 31. napjára módosítsa. 

 

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

Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottságának 21/2021. (IX.07.) határozata Budapest 

Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének a 185340 helyrajzi 

számú, természetben 1238 Budapest, Láng Endre utca 3/B. szám alatt található ingatlanra 

vonatkozó vételi ajánlatról szóló, 273/2021. (VI. 08.) határozatával módosított 45/2021. 

(I.19.) határozata módosításáról  

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

úgy, hogy Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének a 

185340 helyrajzi számú, természetben 1238 Budapest, Láng Endre utca 3/B. szám alatt 

található ingatlanra vonatkozó vételi ajánlatról szóló, 273/2021. (VI. 08.) határozatával 

módosított 45/2021. (I.19.) határozatának végrehajtási határidejét 2021. december 31. napjára 

módosítsa. 

 

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

Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottságának 22/2021. (IX. 07.) határozata a DIGI Kft. 

mobilszolgáltatásainak bővítéséhez szükséges bázisállomás létesítésére kötött, a 

Grassalkovich Antal Általános Iskola (186053 hrsz., természetben Grassalkovich út 169.) 

épületének tetőszerkezetét érintő bérleti szerződéshez kapcsolódó kiviteli tervek 

jóváhagyásáról szóló 297/2021. (VII.06.) határozata módosításáról 

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

úgy, hogy a DIGI Kft. mobilszolgáltatásainak bővítéséhez szükséges bázisállomás létesítésére 

kötött, a Grassalkovich Antal Általános Iskola (186053 hrsz., természetben Grassalkovich út 

169.) épületének tetőszerkezetét érintő bérleti szerződéshez kapcsolódó kiviteli tervek 

jóváhagyásáról szóló 297/2021. (VII.06.) határozatának végrehajtási határidejét 2021. 

december 31. napjára módosítsa. 

 

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

Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottságának 23/2021. (IX. 07.) határozata a 184877 

helyrajzi számú ingatlan teljeskörű kiürítése költségeinek bérleti díjba történő 

beszámításával kapcsolatos döntéséről szóló 309/2021. (VII.06.) határozata módosításáról  

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

úgy, hogy a 184877 helyrajzi számú ingatlan teljeskörű kiürítése költségeinek bérleti díjba 

történő beszámításával kapcsolatos döntéséről szóló 309/2021. (VII.06.) határozatának 

végrehajtási határidejét 2021. október 31. napjára módosítsa. 
 

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

Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottságának 24/2021. (IX. 07.) határozata a lakás és 

üdülő rendeltetési egységek után biztosítandó parkolóhelyek szabályozása érdekében 

szükséges kerületi építési szabályok módosításával kapcsolatos döntéséről szóló 235/2021. 

(V. 26.) határozata módosításáról 



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

úgy, hogy 

a lakás és üdülő rendeltetési egységek után biztosítandó parkolóhelyek szabályozása érdekében 

szükséges kerületi építési szabályok módosításával kapcsolatos döntéséről szóló 235/2021. (V. 

26.) határozatának végrehajtási határidejét 2021. október 31. napjára módosítsa. 
 

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

Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottságának 25/2021. (IX. 07.) határozata az Apró utca 

– Fatimai utca – Nevelő utca – övezethatár közötti területre vonatkozó kerületi építési 

szabályok módosításával kapcsolatos döntéséről szóló 191/2021. (V. 11.) határozata 

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

úgy, hogy az Apró utca – Fatimai utca – Nevelő utca – övezethatár közötti területre vonatkozó 

kerületi építési szabályok módosításával kapcsolatos döntéséről szóló 191/2021. (V. 11.) 

határozatának végrehajtási határidejét 2021. november 30. napjára módosítsa. 

 

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

Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottságának 26/2021. (IX. 07.) határozata az 

integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek utazó konduktori ellátásának 

biztosításáról szóló megállapodás megkötéséről szóló 395/2020. (VIII.11.) határozata 

módosításáról  

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

úgy, hogy 

I. az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek utazó konduktori ellátásának 

biztosításáról szóló megállapodás megkötéséről szóló 395/2020. (VIII.11.) határozatának II. 

pontját az alábbiak szerint módosítsa 

II. hatalmazza fel a Polgármestert az Együttműködési Megállapodás aláírására, jövőbeni 

módosítására, valamint a Képviselő-testület ellenkező tartalmú döntéséig a további nevelési 

évekre vonatkozó, az Önkormányzat érdekeit nem sértő új Együttműködési Megállapodás 

megkötésére.  

 

5. napirendi pont 

Beszámoló a Táncsics Mihály Művelődési Ház 2020. évi működéséről (26.) 

Előterjesztő: Hantos – Jarábik Klára igazgató 

 

Orbán Gyöngyi: Igazgató Asszony itt van, kérdezi, hogy szeretné e kiegészíteni a beszámolót? 

 

Hantos – Jarábik Klára: Az előterjesztéshez nincsen kiegészítése.  

 

Orbán Gyöngyi: Megköszöni az Igazgató Asszony munkáját. Megemlíti, hogy annak ellenére, 

hogy pandémia volt, az utolsó periódusba nagyon szép és tartalmas programokat szerveztek 

mindenki örömére, melyen sokan vettek részt, főleg a családi napon. További jó munkát és sok 

sikert kíván, reméli a pandémia nem fogja megállítani a lendületet.  

Kérdés és hozzászólás hiányában javaslatot tesz a határozati javaslat 1. pontjának elfogadását.  

 

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

határozatot hozta: 

 

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

Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottságának 27/2021.(IX.07.) határozata a Táncsics 

Mihály Művelődési Ház 2020. évi működéséről készült beszámoló elfogadásáról 

 



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

Táncsics Mihály Művelődési Ház 2020. évi működéséről készült beszámolót elfogadását.  

 

6. napirendi pont 

Egyebek 

 

Orbán Gyöngyi: Kérdezi, hogy van – e kérdése, hozzászólása valakinek. 

  

Egresi Antal: Szeretné jelezni, hogy a közoktatásban lévő halmozottan hátrányos helyzetű 

gyerekek ellátása meglátása szerint veszélybe került. A Benedek Elek Iskola látta ezt idáig el. 

Megkérdezi a Hivatalt, hol áll az ügy, ki fogja ellátni ezeket a gyerekeket, kivel tud szerződést 

kötni az Önkormányzat, illetve a Fővárosi Tankerület ezt hogyan gondolta hogy egyik 

pillanatról a másikra a 23. kerületi gyerekeket nem hajlandó ellátni. 

 

Babócsi Beáta: A Benedek Elek Iskola a Kelet-Pesti Tankerülethez tartozik, Soroksár viszont 

a Dél-Pesti Tankerület alá tartozik és ezért ők nem vállalhatják el a soroksári gyermekek 

fejlesztését. Megkeresést írtak a Dél-Pesti Tankerület vezetőjének, illetve a Mészáros Jenő 

Speciális Szakiskolának, akik biztosítják a fejlesztését a gyermekeknek. Még várják a 

válaszukat. Egyelőre azt a választ kapták, hogy nagyon-nagy a fluktuáció az intézményben, és 

még nem tudják, hogy hogy fogják megoldani, de Soroksár ellátás szempontjából hozzájuk 

tartozik. Idáig is ők biztosították az ellátást a gyerekeknek, az elmúlt tanévben az ő 

segítségükkel lett megoldva a fejlesztése a gyermekeknek, az ő pedagógusaik látták el a 

feladatot. 

 

Egresi Antal: Viszont szeretné felhívni a Hivatal figyelmét arra, hogy 1994-ben elvált Soroksár 

a XX. kerülettől, helyette XXIII. kerületként jött létre vagyonmegosztás és szolgáltatás 

megosztás következményeképpen, a Benedek Iskola volt kijelölve arra, hogy ezt a feladatot 

ellássa. Kell, hogy legyen egy ilyen jellegű megállapodás, arról az időről, amikor elvált 

Soroksár a XX. kerülettől és úgy gondolja, hogy ezt ilyen formában a tankerület nem tehette 

volna meg, felmérésektől függetlenül, nem egyeztettek. Kérdezi, hogy volt -e egyeztetés a 

kerület és a tankerület között? 

 

Babócsi Beáta: Nem volt. 

 

Egresi Antal: Azt tartja felháborítónak, hogy a tanév kezdetekor derült csak ki, hogy a Benedek 

Elek Iskola már nem látja el a halmozottan sérült gyerekeket. Meglátása szerint, nekik van 

lehetőségük arra, hogy a sérült gyerekeket ellássák, hiszen idáig is így volt. Kéri a Hivatalt, 

hogy ezügyben járjon el, vizsgálja meg, hogy a soroksári sérült gyermekek ne maradjanak 

fejlesztő ellátás nélkül. 

 

Orbán Gyöngyi: Megköszöni a hozzászólást, kérdezi, hogy további megjegyzés vagy 

hozzászólás van-e. 

 

Dr. Szabó Tibor: Tájékoztatja a bizottsági ülésen megjelenteket, hogy az SNI-s gyermekek, 

halmozottan hátrányos gyermekek ellátása önkormányzati feladat. Alapvetően a fenntartónak 

kell ezt megoldania. Ígéretet tett, hogy a csütörtöki vezetői értekezleten megfogják vizsgálni, 

hogy milyen módon lehetne ezt a problémát orvosolni (logopédiai és egyéb fejlesztő 

foglalkozások tekintetében). Elmondja, hogy országos probléma, hogy az óvodákban, 

iskolákban kevés a szakember, gyógypedagógus. Említést tesz arról, hogy korábban 

előrehaladott tárgyalások voltak, próbáltak felvenni gyógypedagógust az óvodákba, de sajnos 

a jelentkező személy külföldön megszerzett diplomája nem volt megfelelő a hatályos magyar 

jogszabályoknak, ezért a gyógypedagógiai feladatok ellátására nem tudta alkalmazásba venni 



az adott intézmény. Meg fogja vizsgálni a hivatal, hogy a Képviselő Úr által említett 

kontraktusbontás mennyiben orvosolható, illetve azt is meg fogják vizsgálni, milyen ellátást 

tudnak biztosítania az SNI-s gyermekeknek. 

 

Orbán Gyöngyi: Kiegészíti az elhangzottakat azzal, hogy amennyiben a Benedek Elek Iskola 

nem vállalja a soroksári gyerekek fejlesztését, de lehet tárgyalásokat kezdeményezni velük, 

hogy mennyire telített a kapacitásuk, és a Polgármester Úr felvállalja ezt a feladatok, akkor a 

Tankerületi Központok egymás között megoldhatnák a feladatellátást, természetesen akkor, ha 

van szabad kapacitásuk. 

 

Babócsi Beáta: Hozzáteszi, hogy amióta a két kerület különvált, az egész oktatási rendszer 

átalakult, létrejöttek a Tankerületi Központok. Ahogy az önkormányzatoknak van illetékességi 

területe, úgy a Tankerületi Központoknak is van. Soroksár-Csepel a Dél-Pesti Tankerületi 

Központhoz tartozik, ezért nem láthatja el a Benedek Elek Iskola a soroksári gyermekeket. 

Szokásjog alapján működött az ellátás, idáig se volt illetékessége, de új vezető lett és az új 

vezető már nem vállalta fel az ellátást a soroksári gyermekeknek.  

 

Egresi Antal: Legnagyobb probléma továbbra is az, hogy a soroksári SNI-s gyermekek nem 

kapnak fejlesztő ellátást, ez nemcsak a gyermekeknek, hanem az óvónőknek is problémát jelent. 

Ha időben jelzik, még az előző nevelési év végén, májusban, júniusban, lehetett volna a 

hivatalnak megoldást keresni a problémára. Maga az eljárást sérelmezi.  

 

Staudt Csaba: Az új vezető szigorúan ragaszkodik a Tankerületi határokhoz, lényegében fő 

szabályozás szerint a tankerületi határok módosításával lehetne rendezni. Kérdezi, hogy másik 

intézmény látja el a gyermekeket?  

 

Orbán Gyöngyi: Igen, a Mészáros Jenő Speciális Iskola 

 

Staudt Csaba: Kérdezi, a Jegyző Urtól, hogy olyan jogi megoldás lehetséges-e, hogy a 

tankerületi határok kvázi felülírásával megállapodást köt az Önkormányzat?  

 

Dr. Szabó Tibor: Álláspontja szerint az önkormányzatok szerződéskötési szabadsága fennáll, 

ha és amennyiben az önkormányzati feladatellátásban amennyiben kapacitásbeli lehetőségek 

megvannak és a Tankerület részéről nem tiltott – az önkormányzat szabadon dönthet kivel 

szerződik. Állami normatívát a feladatot ellátó fogja megkapni, így mindenki jól járna, ha másik 

tankerületben lévő erre jogosult látná el a feladatot, ha van kapacitása. Meg fogják nézni, hogy 

volt-e erre a feladatellátásra vonatkozó szerződés, ha volt mikor, hogyan járt le. A Képviselő 

Úr kérdésére visszatérve, nincs ilyenfajta tiltás, hogy ne lehetne szerződést kötni, ha a másik 

fél részéről a nyitottság megvan és amennyiben kapacitásbeli lehetőségek vannak. Vezetői 

értekezleten fel fogja vetni Polgármester Úrral közösen, hogy hogyan tudják ezt a problémát 

orvosolni, az eddigi ellátó szerv megkeresésével hogyan lehet más szervezetekkel ezt a 

feladatot ellátni, az SNI-s gyermekek ellátása, beszédfejlesztése, más probléma okán szükséges 

fejlesztése hogyan valósulhat meg.  

 

Egresi Antal: Ismét elmondja, hogy korábban a gyerekek fejlesztésére a létszám rendelkezésre 

állt a tankerületben, akkor adja át azt a létszámot a Csepeli tankerületnek, akik el fogják látni a 

soroksári gyermekeket.  

 

Orbán Gyöngyi: Megköszöni Jegyző Úrnak, hogy a témával foglalkozni fognak, és kér 

visszajelzést az ügyben. Első körben azt kellene megnézni, hogy lehet-e a Benedek Elek 

Iskolával szerződést kötni, vagy ahogy a Képviselő Úr mondta, kapacitás átcsoportosítással 

orvosolni.  



 

Egresi Antal: Jelzi, hogy az iskolások is ellátatlanok. 

 

Orbán Gyöngyi: Megköszöni a jelzést, a megjelentek részvételét és az ülést 11.28 órakor 

bezárja. 

 

 

K.m.f. 

 

 

A jegyzőkönyvet elolvasás után jóváhagyólag aláírom: 
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