
JEGYZŐKÖNYV 

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

testületének az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága 

2020. október 06. napján 11.01 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 

       

nem képviselő bizottsági tagok:  Napholcz József 

      Herling Erik 

      Baucsek Rajmund 

 

Távolmaradását előre jelezte:   dr. Staudt Csaba 

      Zimán András Ferenc 

 

    

Tanácskozási joggal részt vettek: 

dr. Szabó Tibor    jegyző 

dr. Veres Anikó    aljegyző 

Babócsi Beáta     osztályvezető 

Haraszti Erika     gazdasági ügyintéző 

Egresiné Beck Zsuzsanna   I. sz. Összevont Óvoda vezető 

Hatosné Pásztor Gabriella   Napsugár Óvoda vezető 

Ternesz Ferencné    III. sz. Összevont Óvoda vezető 

 

Meghívottak: 

Gyurnik Judit     Páneurópa Általános Iskola int.vez. 

Tóth János     Klebelsberg Dél-Pesti Tankerület 

 

Az ülést vezette: Orbán Gyöngyi a Bizottság elnöke. 

 

Orbán Gyöngyi: Tisztelettel köszönti a megjelenteket és megnyitja a bizottság 2020. október 

06-ai ülését. 

 

Utalás a Bizottság határozatképességére:  

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

 

Orbán Gyöngyi: A kiküldött napirendi pontokhoz képest módosítást javasol. Indítványozza az 

1-es napirendi pont a „Beszámoló a Táncsics Mihály Művelődési Ház 2019. évi működéséről”, 

valamint a 2-es napirendi pont a „Beszámoló a közalapítványok működéséről, javaslat a 

közhasznúsági melléklet elfogadására” c. napirendi pontok levételét, mivel a Bizottság 2020. 

szeptember 8-án már tárgyalta az előterjesztéseket. Kéri, hogy a napirendi pontok levételéről 



szavazzon a Bizottság. A napirendi pontok levételét egyben teszi fel szavazásra, de külön 

határozatok fognak készülni.  

 

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 94/2020. (X.06.) határozata a 2020. 

október 06-ai Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság ülésén tárgyalandó 

napirendi pontok módosításának elfogadásáról 

Az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság úgy dönt, hogy a 2020. október 06-ai 

bizottsági ülésén napirendjéről leveszi a 

„Beszámoló a Táncsics Mihály Művelődési Ház 2019. évi működéséről” c. napirendi pontot. 

 

 

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

Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottságának 95/2020. (X.06.) határozata a 2020. 

október 06-ai Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság ülésén tárgyalandó 

napirendi pontok módosításának elfogadásáról 

Az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság úgy dönt, hogy a 2020. október 06-ai 

bizottsági ülésén napirendjéről leveszi a 

„Beszámoló a közalapítványok működéséről, javaslat a közhasznúsági melléklet elfogadására” 

c. napirendi pontot. 

 

Orbán Gyöngyi: Javaslatot tesz a módosított napirendi pontok elfogadására. 
 

Napirendi pontok: 
 

1. A nevelési intézmények vezetőinek beszámolója a 2019/2020. nevelési év tapasztalatairól 

    (27.) 

    Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 
 

2. Javaslat az általános iskolai felvételi körzetek véleményezésére (7.) 

    Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 
 

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

    Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 
 

4. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (23.) 

    Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 
 

5. 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 96/2020. (X.06.) határozata a 2020. 

október 06-ai ülés napirendi pontjainak elfogadásáról 

Az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság a 2020. október 06-ai ülésének 

napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

1. A nevelési intézmények vezetőinek beszámolója a 2019/2020. nevelési év 

    tapasztalatairól (27.) 

    Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 



 

2. Javaslat az általános iskolai felvételi körzetek véleményezésére (7.) 

    Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 
 

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

    Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 
 

4. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (23.) 

    Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 
 

5. Egyebek 

 

1. napirendi pont 

A nevelési intézmények vezetőinek beszámolója a 2019/2020. nevelési év tapasztalatairól 

(27.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

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

elfogadására. 

 

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 97/2020. (X.06.) határozata az I. sz. 

Összevont Óvoda intézményvezetőjének, az intézmény 2019/2020. nevelési évben végzett 

tevékenységéről szóló beszámolója elfogadásáról 

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

hogy 

I. az I. sz. Összevont Óvoda intézményvezetőjének, az intézmény 2019/2020. nevelési évben 

végzett tevékenységéről szóló beszámolóját fogadja el. 

II. kérje fel a Polgármestert, hogy értesítse az intézmény vezetőjét a fenntartó döntéséről. 

 

 

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

Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottságának 98/2020. (X.06.) határozata a II. sz. 

Napsugár Óvoda és konyha intézményvezetőjének, az intézmény 2019/2020. nevelési 

évben végzett tevékenységéről szóló beszámolója elfogadásáról 

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

hogy 

I. a II. sz. Napsugár Óvoda és konyha intézményvezetőjének, az intézmény 2019/2020. nevelési 

évben végzett tevékenységéről szóló beszámolóját fogadja el. 

II. kérje fel a Polgármestert, hogy értesítse az intézmény vezetőjét a fenntartó döntéséről. 

 

 

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

Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottságának 99/2020. (X.06.) határozata a III. sz. 

Összevont Óvoda intézményvezetőjének, az intézmény 2019/2020. nevelési évben végzett 

tevékenységéről szóló beszámolója elfogadásáról 

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

hogy 



I. a III. sz. Összevont Óvoda intézményvezetőjének, az intézmény 2019/2020. nevelési évben 

végzett tevékenységéről szóló beszámolóját fogadja el. 

II. kérje fel a Polgármestert, hogy értesítse az intézmény vezetőjét a fenntartó döntésérő 

 

 

2. napirendi pont 

Javaslat az általános iskolai felvételi körzetek véleményezésére (7.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

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

 

dr. Szabó Tibor: Jelzi, hogy megvizsgálták, ezen napirendi ponttal kapcsolatos többségi 

kérdést, hogy minősített vagy egyszerű többségre van–e szükség. A jelenleg még hatályos 

SZMSZ alapján az Mötv. kizárólagos testületi hatáskörbe tartozó összes pontját a helyi 

SZMSZ-be teszi. Az adott oktatási, nevelési intézmények vonatkozásába kiterjesztően 

értelmezve, ez beletartozik a Mötv. 42. pont, 11. alpontjába, amely szerint minősített többség 

szükséges a teljes települést érintő vélemény, javaslat, állásfoglalás kialakításához. „Expressis 

verbis” nem mondja ki a törvény, de a törvénybe foglaltak értelmezésében, ez így minősített 

többséget igényel. Az előterjesztésben foglalt egyszerű többségre vonatkozó kitételt ezúttal 

akként vegyék figyelembe, hogy minősített többséget igényel, ezen javaslat megfogalmazása, 

azonban tartalmában nem érinti. Ez arra vonatkozik, hogy a Képviselő-testületnek javasolja a 

„tisztelt Bizottság” a körzethatárok visszamódosítását – mert, hogy a Grassalkovich Antal 

Általános Iskola körzethatárai közül a Tő utca és a Szirom utca átkerült a Mikszáth Kálmán 

Általános Iskolához – javaslattételi, véleményezési joga van, de álláspontja szerint minősített 

többség szükséges. 

 

Orbán Gyöngyi: Köszöni szépen jegyző úr kiegészítését. Tekintettel arra, hogy a Bizottság 

csak véleményez, - a tankerület az, aki döntést hozhat az ügyben – két lehetőségük van, vagy 

véleményezik, ezt a „dolgot”, de szerinte sokkal „komplexebb”, mint ahogy gondolják, több 

lehetőség is fennállhat a körzetek módosítására. A második lehetőség, hogy a döntést a 

Képviselő-testületre bízzák. Kéri, hogy a Bizottság döntse el, melyik lehetőséget támogatja. 

Személy szerint Ő javasolja, hogy döntsön a Képviselő-testület. 

 

Egresi Antal: Szintén azt javasolja, hogy ne foglaljon állást most a Bizottság, mert szeretne 

majd javaslatot tenni a Képviselő-testületi ülésen, de azt még elő kell készíteni. 

 

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

hogy a „Javaslat az általános iskolai felvételi körzetek véleményezésére” c. napirendi pontról 

döntsön a Képviselő-testület. 

 

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 100/2020. (X.06.) határozata a Dél-Pesti 

Tankerületi Központ által a 2020/2021. tanévre kialakított általános iskolai felvételi 

körzetek véleményezéséről 

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

iskolai felvételi körzetek véleményezésére” c. napirendi ponttal kapcsolatban nem foglal állást. 

 



3. napirendi pont 

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

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

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

fontosabb intézkedésekről készült polgármesteri tájékoztatót. 

 

 

4. napirendi pont 

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (23.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

Orbán Gyöngyi: Tájékoztatja a Bizottságot, hogy 3 határozati javaslat van, ezekről egyben 

fognak szavazni, de külön-külön határozat fog készülni mindegyikről. Kérdés és hozzászólás 

hiányában szavazásra teszi fel az 1., 2. és 3. 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 101/2020. (X.06.) határozata a195325/21 

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

megvásárlásáról szóló, a 293/2019. (VII.02.) és a 49/2020. (I.21.) határozattal módosított 

366/2018.(X.09.) határozatának módosításáról 
Az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, 

hogy 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a 195325/21 

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

megvásárlásáról szóló, a 293/2019. (VII.02.) és a 49/2020. (I.21.) határozattal módosított 

366/2018.(X.09.) határozatának végrehajtási határidejét módosítsa 2021. június 30. napjára. 

 

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

Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottságának 102/2020. (X.06.) határozata Budapest 

Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének a 195409-195410 

helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület, Nyír utcában 

találhatóingatlanok részleges értékesítéséről szóló 170/2020. (IV.14.) határozata 

módosításáról 

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

hogy 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének a 195409-195410 

helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület, Nyír utcában található ingatlanok 

részleges értékesítéséről szóló 170/2020. (IV.14.) határozata végrehajtási határidejét módosítsa 

2021. június 30. napjára. 

 

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

Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottságának 103/2020. (X.06.) határozata a Fővárosi 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság – célzottan Dél-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség 

XX. Kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság – 2020. évi támogatásáról szóló 131/2020. 

(III.10.) határozat módosításáról 



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

hogy 

I. 131/2020. (III.10.) határozatának I. pontját az alábbiak szerint módosítsa: 

„I. 2020. évben a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóságot - célzottan a Dél-pesti 

Katasztrófavédelmi Kirendeltség XX. Kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokságát 4.000.000.- 

Ft-tal támogatja, melyet az alábbiakra használhat fel:  

- a légtechnikai helyiség minimális felújítása, valamint  

- LG Titanmosógép , egyedi gyártású mosógép állvány, Sony Bravia KD-55XG 7077 TV , 

Master DF20P ventilátor, M02024 cikkszámú TV konzol, acél alapanyag és festék 

súlyzóállványhoz, futópad, súlyzókészlet, súlyzótartó állvány, edző állvány, irodabútor 

vásárlása.” 

II. kérje fel a Polgármestert a döntés közlésére az érintettel.  

III. hatalmazza fel a Polgármestert a 131/2020. (III.10) határozatban kapott felhatalmazás 

alapján megkötött adományozási megállapodás jelen határozatban foglaltaknak, valamint a 

vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő módosítására.  

 

5. napirendi pont 

Egyebek 

 

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

megköszöni a részvételt és az ülést 11.07 órakor bezárja. 

 

 

 

K.m.f. 

 

A jegyzőkönyvet elolvasás után jóváhagyólag aláírom: 

 

 

 

 

Orbán Gyöngyi      Herling Erik 

        elnök       bizottsági tag 

 

 

 

 

 

A jegyzőkönyvet készítette: Somfalvai Viktorné 

       titkár 

 

 


