
JEGYZŐKÖNYV 

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

testületének az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága 

2022. november 15. 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:  Baucsek Rajmund 

Herling Erik 

Napholcz József 

 

Távolmaradását előre jelezte:   dr. Staudt Csaba 

Herling Erik 

Tanácskozási joggal részt vettek: 

Fuchs Gyula      alpolgármester 

dr. Kelemen Henrietta   aljegyző 

Babócsi Beáta     osztályvezető 

Köblös Anita     osztályvezető-helyettes 

dr. Weidinger Brigitta    osztályvezető 

dr. Göndör-Kökény Katalin  osztályvezető-helyettes 

Kobzos Éva      pénzügyi ügyintéző 

 

Meghívottak:  

Egresiné Beck Zsuzsanna   I. Számú Összevont Óvoda vezetője 

Geiger Tamás     Galéria ’13 intézményvezető 

Kincses Péter     Soroksári Sportcsarnok Nkft. 

 

Az ülést vezette: 

Orbán Gyöngyi a Bizottság elnöke 

 

Utalás a Bizottság határozatképességére:  

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

 

Orbán Gyöngyi:  

Köszönti a megjelenteket, megkérdezi a tisztelt bizottsági tagokat, hogy a napirendi pontokkal 

egyetértenek-e, majd 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 az „állami vagyonba tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati 

tulajdonba adásáról” szóló szerződés (Helytörténeti Gyűjtemény) V.4. pontjában 

foglaltak 2022. évi teljesüléséről (15.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

4. Javaslat a Soroksári Sportcsarnok Nkft. ügyvezető igazgatójának megválasztására és 

Alapító Okiratának módosítására (17.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

5. Javaslat a 2022/2023. tanévi Soroksári Tanulmányi Ösztöndíj pályázat elbírálására 

(zárt ülés) (Az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján zárt ülést tart) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

6.  Javaslat Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat elbírálásra ( zárt ülést) 

7. Egyebek 

 

A Bizottság 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett saját hatáskörében az 

alábbi határozatot hozta. 

 

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

Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottságának 167/2022. (XI.15.) határozata a 2022. 

november 15-ei ülés napirendi pontjainak elfogadásáról 

Az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság a 2022. november 15-ei ülésének 

napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

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 az „állami vagyonba tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati 

tulajdonba adásáról” szóló szerződés (Helytörténeti Gyűjtemény) V.4. pontjában 

foglaltak 2022. évi teljesüléséről (15.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

4. Javaslat a Soroksári Sportcsarnok Nkft. ügyvezető igazgatójának megválasztására és 

Alapító Okiratának módosítására (17.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

5. Javaslat a 2022/2023. tanévi Soroksári Tanulmányi Ösztöndíj pályázat elbírálására 

(zárt ülés) (Az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján zárt ülést tart) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

6.  Javaslat Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat elbírálásra ( zárt ülést) 

7. Egyebek 

 

1. napirendi pont 

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: Megkérdezi van-e kiegészítése az előterjesztőnek? 



dr. Kelemen Henrietta: Nincs kiegészíteni valója. 

Orbán Gyöngyi: Megkérdezi, hogy hány határozat van? 

dr. Kelemen Henrietta: 4 határozat van.  

Orbán Gyöngyi: Kérdés, hozzászólás hiányában a határozati javaslatokat egyben teszi fel 

szavazásra, amikről külön-külön határozatok fognak születni.  

 

A Bizottság 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett saját hatáskörében az 

alábbi határozatot hozta. 

 

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

Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottságának 168/2022. (XI. 15.) határozata a 185003 

helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. ker. Új élet u. 14. / Kovász u. 14. szám 

alatt található, valamint a 184939 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. kerület 

Felső Duna sor 26-28. szám alatt található ingatlanok értékesítésére kiírt nyílt pályázati 

eljárással kapcsolatos döntéséről szóló, a 201/2022. (V. 12.) határozattal módosított 

443/2021. (X. 12.) határozata végrehajtási határidejének módosításáról 

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

hogy a 185003 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. ker. Új élet u. 14. / Kovász u. 

14. szám alatt található, valamint a 184939 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. 

kerület Felső Duna sor 26-28. szám alatt található ingatlanok értékesítésére kiírt nyílt pályázati 

eljárással kapcsolatos döntéséről szóló, a 201/2022. (V. 12.) határozattal módosított 443/2021. 

(X. 12.) határozatának végrehajtási határidejét 2023. július 31. napjára módosítsa. 

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

Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottságának 169/2022. (XI. 15.) határozata a 

184892/0/A/3 hrsz.-ú, természetben Budapest XXIII. ker., Grassalkovich út 70., fsz. 3. 

szám alatti önkormányzati lakás vonatkozásában fennálló lakásbérleti szerződés közös 

megegyezéssel történő megszüntetéséről szóló 343/2022. (X. 13.) határozata végrehajtási 

határidejének módosításáról 

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

hogy a 184892/0/A/3 hrsz.-ú, természetben Budapest XXIII. ker., Grassalkovich út 70., fsz. 3. 

szám alatti önkormányzati lakás vonatkozásában fennálló lakásbérleti szerződés közös 

megegyezéssel történő megszüntetéséről szóló 343/2022. (X. 13.) határozatának végrehajtási 

határidejét 2022. december 31. napjára módosítsa. 

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

Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottságának 170/2022.(XI. 15.) határozata a Haraszti út 

– BILK-M0 autópálya csomópont közötti összekötő út és a Meder utcai híd szabályozási 

vonalának meghatározása érdekében szükséges kerületi építési szabályzat módosításával 

kapcsolatos döntéséről szóló 195/2022. (V. 12.) határozattal módosított 507/2021. (XI. 09.) 

határozat végrehajtási határidejének módosításáról 

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

a Haraszti út – BILK-M0 autópálya csomópont közötti összekötő út és a Meder utcai híd 

szabályozási vonalának meghatározása érdekében szükséges kerületi építési szabályzat 

módosításával kapcsolatos döntéséről szóló 195/2022. (V.12.) határozattal módosított 507/2021. 

(XI. 09.) határozatának végrehajtási határidejét 2023. május 31. napjára módosítsa.  

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

Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottságának 171/2022.(XI. 15.) határozata a kerület 



parkolási helyzetének javításáról szóló 197/2022. (V. 12.) határozattal módosított 543/2021. 

(XII. 07.) határozat végrehajtási határidejének módosításáról 

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

a kerület parkolási helyzetének javításáról szóló 197/2022.(V.12.) határozattal módosított 

543/2021. (XII. 07.) határozatának végrehajtási határidejét 2023. július 31. napjára módosítsa.  

 

3. napirendi pont 

Beszámoló az „állami vagyonba tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba 

adásáról” szóló szerződés (Helytörténeti Gyűjtemény) V.4. pontjában foglaltak 2022. évi 

teljesüléséről (15.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

Orbán Gyöngyi: Jelzi, hogy a meghívóban elírás történt, 2022. évi teljesülésről szól a 

beszámoló, majd megkérdezi van-e kiegészítése az előterjesztőnek? 

Egresi Antal:jelzi, hogy 2022. év van, véleménye szerint ezért teljesülésről nem dönthet a 

bizottság, az nem lehet elírás, az 2021. év. 

Babócsi Beáta: Igen 

Orbán Gyöngyi: Aljegyző Asszonyt kérdezi, az előterjesztés címével kapcsolatban. 

dr. Kelemen Henrietta: az előterjesztésben 2021. év van. 

Orbán Gyöngyi: Kéri rögzíteni a jegyzőkönyvben, hogy az előterjesztésben hibásan szerepel 

a dátum, a 2022. év, a meghívóban szerepel jól a 2021. év, így helyes. 

Babócsi Beáta: Igen 

Orbán Gyöngyi: Kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a határozati javaslatot. 

 

A Bizottság 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett saját hatáskörében az 

alábbi határozatot hozta. 

 

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

Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottságának 172/2022.(XI. 15.) határozata az „állami 

vagyonba tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról” szóló 

szerződés (Helytörténeti Gyűjtemény) V.4. pontjában foglaltak 2022. évi teljesüléséről 

szóló beszámoló elfogadásáról 

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

hogy 

I. a Budapest, XXIII. kerület Szitás u. 105. szám alatti ingatlanra vonatkozó, az „állami 

vagyonba tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról” szóló 

szerződés (Helytörténeti Gyűjtemény) V.4. pontjában foglaltak 2022. évi teljesüléséről 

szóló beszámolót fogadja el, melynek keretében nyilatkozik arról, hogy a Budapest 

XXIII. kerület Szitás utca 105. szám alatti ingatlant az ingyenes tulajdonba adási célnak 

megfelelően - Helytörténeti Gyűjteményként - működtette és működteti 2022. évben is, 

az ingatlant 2022. évben nem idegenítette és nem idegeníti el, nem kötött és nem köt 

olyan megállapodást, illetve nem végzett és nem végez semmilyen olyan tranzakciót, 

melynek eredményeképpen az ingatlan kikerülne az Önkormányzat tulajdonából. 

II. kérje fel a polgármestert, hogy gondoskodjon a beszámoló és a határozat megküldéséről 

a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. részére. 

 



4. napirendi pont 

Javaslat a Soroksári Sportcsarnok Nkft. ügyvezető igazgatójának megválasztására és 

Alapító Okiratának módosítására (17.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 
 

Orbán Gyöngyi: Kérdezi, hogy van-e kiegészítése, majd kérdése, hozzászólása valakinek?  

dr. Göndör-Kökény Katalin: nincs kiegészíteni valója 

Orbán Gyöngyi: megköszöni Kincses Péter Úr kitartó munkáját, és a továbbiakban is jó 

munkát kíván. Elmondja, hogy mindig nagyon jó bemenni a Sportcsarnokba, hogy a Képviselő-

testület nagyra értékeli az ügyvezető munkáját és véleménye szerint a lakosság is. 

Kincses Péter: köszönti a Bizottságot, elmondja, hogy a továbbiakban is ebben a 

szellemiségben szeretnének tovább tevékenykedni. Nem lesz könnyű az elkövetkező év, 

senkinek sem lesz az, aki létesítményt tart fenn, de megpróbálják ezen a színvonalon továbbra 

is üzemeltetni a létesítményt. 

Orbán Gyöngyi: megköszöni és további jó munkát kíván, majd kérdés, hozzászólás hiányában 

a 2 határozati javaslatot - az egyik az igazgató megválasztásáról, a másik az alapító okiratról - 

egyben teszi fel szavazásra, amikről külön-külön határozatok fognak születni.  

 

A Bizottság 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett saját hatáskörében az 

alábbi határozatot hozta. 

 

Orbán Gyöngyi: gratulál Kincses Péternek a további megbízáshoz. 

 

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

Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottságának 173/2022.(XI. 15.) határozata a Soroksári 

Sportcsarnok Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának megválasztásáról 

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

hogy 

I. a Soroksári Sportcsarnok Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetői 

tisztségére 2022. december 12. napjától 2027. december 11. napjáig terjedő 

határozott időre Kincses Péter Józsefet (anyja születési neve: Tárász Erzsébet, 

lakcím: 2143 Kistarcsa, Kamilla u. 16.) válassza meg. A megválasztott ügyvezető 

részére 2022. december 12. napjától személyi juttatásként az alábbi összeget 

állapítja meg, azzal a kitétellel, hogy azokat a jelenlegi energiaválság megszűnését 

követően, de legkésőbb  a 2023. júniusi ülésén vizsgálja felül: 

• Munkabér: br.550.000.- Ft/hó  

• Gépkocsi használat 1000 km/hó 

• Mobiltelefon használat legfeljebb 20.000,- Ft/hó. 

A munkabér és egyéb juttatások fedezete a Társaság bértömege.  

II.  kérje fel a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.  
 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete 

Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottságának 174/2022.(XI. 15.) határozata 

a Soroksári Sportcsarnok Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosításáról, és 

egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratának jóváhagyásáról 
 

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

hogy 



I. a Soroksári Sportcsarnok Nonprofit Kft. Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítsa: 

1. az Alapító Okirat 11.1. pontja az alábbiak szerint módosul:  

„11.1. A társaság ügyvezetésére és képviseletére jogosult ügyvezetője:  

Név: Kincses Péter József 

Lakcím: 2143 Kistarcsa, Kamilla utca 16. 

Az ügyvezetői megbízatás határozott időre szól. 

A megbízatás kezdő időpontja: 2022.12.12. 

A megbízatás lejárta: 2027.12.11. 

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését munkaviszonyban látja el.  

Ügyvezető megbízatása legfeljebb 5 év időtartamra szól, újra választható, illetve bármikor 

visszahívható. Az Ügyvezető felett a munkáltatói jogokat az Alapító gyakorolja.” 

II. egyben fogadja el a Soroksári Sportcsarnok Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak 

az 1. számú mellékletében foglalt egységes szerkezetű Alapító Okiratát.   
 

III. kérje fel a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Orbán Gyöngyi: 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 

 

7. napirendi pont 

Egyebek 

 

Orbán Gyöngyi: Megkérdezi, hogy van-e valakinek kérése? 

Babócsi Beáta: elnézést kér, jelzi, hogy nem az előterjesztés lett elírva, ez a 2022. évi 

beszámoló, hanem a meghívó, mert minden év december 31-éig kell meghoznia a testületnek a 

határozatát amit meg kell küldeniük a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-nek , úgyhogy ez a 

2022. évről szól. 

Orbán Gyöngyi: akkor a meghívóban kell korrigálni a címet 2021. évről 2022. évre. Kéri 

ennek jegyzőkönyvben rögzítését. További kérdés, hozzászólás hiányában megköszöni a 

megjelentek részvételét és az ülést 11.39 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 


