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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 85. § (2) bekezdésében foglaltak 

szerint: 

„A fenntartó tanévenként legfeljebb egy alkalommal kötelezheti az intézményvezetőt arra, 

hogy az intézmény tevékenységéről átfogó módon beszámoljon.” 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. évi 

munkaterve elfogadásáról szóló 545/2021. (XII. 07.) határozata 2. mellékletében foglaltak 

szerint a 2022. októberi rendes ülés napirendi pontjai között szerepel a nevelési intézmények 

beszámolója a 2021/2022-es nevelési év tapasztalatairól. 

 

Fentiek alapján mellékelten előterjesztem elfogadásra a Budapest Főváros XXIII. kerület 

Soroksár Önkormányzata fenntartásában működő I. sz. Összevont Óvoda, II. sz. Napsugár 

Óvoda és konyha, valamint a III. sz. Összevont Óvoda intézményvezetőinek az intézmények 

2021/2022. nevelési évben végzett tevékenységről szóló beszámolóit.  

 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a beszámolók elfogadását. 

 

Határozati javaslatok:  

 

 

1.  

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

…./2022. (X. 13.) határozata az I. sz. Összevont Óvoda intézményvezetőjének az 

intézmény 2021/2022. nevelési évben végzett tevékenységről szóló beszámolója 

elfogadásáról 

 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

 

I. az I. sz. Összevont Óvoda intézményvezetőjének, az intézmény 2021/2022. nevelési 

évben végzett tevékenységről szóló beszámolóját elfogadja. 

 

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

 

Határidő: 2022. október 31. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

 

2. 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

…./2022. (X. 13.) határozata a II. sz. Napsugár Óvoda és konyha intézményvezetőjének 

az intézmény 2021/2022. nevelési évben végzett tevékenységről szóló beszámolója 

elfogadásáról 

 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

 

I. a II. sz. Napsugár Óvoda és konyha intézményvezetőjének, az intézmény 2021/2022. 

nevelési évben végzett tevékenységről szóló beszámolóját elfogadja. 
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II. felkéri a Polgármestert, hogy értesítse az intézmény vezetőjét a fenntartó döntéséről. 

 

Határidő: 2022. október 31. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

3. 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

…./2022. (X.13.) határozata a III. sz. Összevont Óvoda intézményvezetőjének az 

intézmény 2021/2022. nevelési évben végzett tevékenységről szóló beszámolója 

elfogadásáról 

 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

 

I. a III. sz. Összevont Óvoda intézményvezetőjének, az intézmény 2021/2022. nevelési 

évben végzett tevékenységről szóló beszámolóját elfogadja. 

 

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

 

Határidő: 2022. október 31. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

 

 

Az előterjesztést a Képviselő-testület saját hatáskörben, döntési joggal tárgyalja. A határozati 

javaslatok elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges.  

 

 

 

 

Budapest, 2022. szeptember 19. 

 

 

  

Haraszti Erika     Bese Ferenc 

                   gazdasági ügyintéző     polgármester 

                  az előterjesztés készítője      előterjesztő 

 

 

 

 

Mellékletek: 

- I. sz. Összevont Óvoda intézményvezetőjének beszámolója 

- II. sz. Napsugár Óvoda és konyha intézményvezetőjének beszámolója 

- III. sz. Összevont Óvoda intézményvezetőjének beszámolója  


