
JEGYZŐKÖNYV 

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

testületének az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága 

2022. június 14. 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 

 

nem képviselő bizottsági tagok:  Napholcz József 

      Baucsek Rajmund 

 

Távolmaradását előre jelezte:   dr. Staudt Csaba 

Zimán András 

Herling Erik 

Tanácskozási joggal részt vettek: 

Fuchs Gyula      alpolgármester 

dr. Szabó Tibor    jegyző  

dr. Kelemen Henrietta   aljegyző 

Babócsi Beáta     osztályvezető 

Köblös Anita     osztályvezető-helyettes 

Jeszenszky Rózsa    civil és sport referens 

 

Meghívottak:  

Egresiné Beck Zsuzsanna   I. Számú Összevont Óvoda vezetője 

Hatosné Pásztor Gabriella   II. Számú Napsugár Óvoda és konyha vezetője 

Ternesz Ferencné    III. Számú Összevont Óvoda  

Geiger Tamás     Galéria ’13 intézményvezető  

Káposztásné Kosztya Henrietta  II. Számú Napsugár Óvoda és konyha int.vez-h. 

Vitek László Jánosné    III. Számú Összevont Óvoda 

 

Az ülést vezette: 

Orbán Gyöngyi a Bizottság elnöke 

 

Utalás a Bizottság határozatképességére:  

A Bizottság elnöke megállapította, hogy a Bizottság 4 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. Javaslat a II. sz. Napsugár Óvoda és konyha intézményvezetői pályázatának 

elbírálására (6.)  

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 



 

3. Javaslat Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzat köznevelési 

koncepciójának elfogadására (7.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

4. Javaslat a 2022/2023. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának 

meghatározására (8.)  

      Előterjesztő: Babócsi Beáta osztályvezető 

 

5. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (15.) 
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

6. Beszámoló a kerületi sportéletről /2021./ (17.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 
 

7. Egyebek 

 

 

A Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül saját hatáskörében az alábbi 

határozatot hozta. 

 

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

Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottságának 117/2022. (VI.14.) határozata a 2022. 

június 14-ei ülés napirendi pontjainak elfogadásáról 

Az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság a 2022. június 14-ei ülésének 

napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

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

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 
 

2. Javaslat a II. sz. Napsugár Óvoda és konyha intézményvezetői pályázatának 

elbírálására (6.)  

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

3. Javaslat Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzat köznevelési 

koncepciójának elfogadására (7.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

4. Javaslat a 2022/2023. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának 

meghatározására (8.)  

      Előterjesztő: Babócsi Beáta osztályvezető 

 

5. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (15.) 
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

6. Beszámoló a kerületi sportéletről /2021./ (17.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 
 

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 

Javaslat a II. sz. Napsugár Óvoda és konyha intézményvezetői pályázatának elbírálására 

(6.)  

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

Orbán Gyöngyi: Megkérdezi van-e kiegészítése az előterjesztőnek? 

 

Babócsi Beáta: Nincs kiegészítenivaló. 

 

Orbán Gyöngyi: Megköszöni minden pedagógus és minden óvodavezető munkáját, és 

természetesen az Óvodavezető Asszony munkáját a Napsugár Óvodában sok-sok éven 

keresztül végzett, kitartó és nagyon hathatós munkáját, a Képviselő-testület nevében, illetve a 

frakció nevében is.  

 

Hatosné Pásztor Gabriella: Nagyon szépen köszöni az Önkormányzat sok-sok éves 

támogatását és kívánja, hogy az utódja is megkapja ezt a támogatást, amit ő megkapott. 

 

Orbán Gyöngyi: további kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel az 1. határozati 

javaslat és a 2. határozati javaslat „A” változatát. 

 

A Bizottság 4 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 118/2022. (VI.14.) határozata Hatosné 

Pásztor Gabriella vezetői megbízatása és közalkalmazotti jogviszonya megszüntetésére 

vonatkozó kérelmével kapcsolatos döntéséről 

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

hogy 

I. Hatosné Pásztor Gabriella 2022. január 7. napján kelt kérelmének adjon helyet és járuljon 

hozzá nevezett vezetői megbízásának megszüntetéséhez 2022. július 31. napjával, mely 

időponttól Hatosné Pásztor Gabriella közalkalmazotti jogviszonya is közös megegyezéssel 

megszüntetésre kerül. 

II. kérje fel a Polgármestert, hogy gondoskodjon a szükséges munkaügyi dokumentumok 

elkészítéséről.  

 

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

Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottságának 119/2022. (VI.14.) határozata a II. sz. 

Napsugár Óvoda és konyha óvodavezetői pályázatának elbírálásáról  



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

hogy 

I. a II.sz. Napsugár Óvoda és konyha intézményvezetésével 2022. augusztus 1. napjától 

2027. július 31. napjáig terjedő öt év határozott időtartamra bízza meg Káposztásné Kosztya 

Henriettát. Illetményét a következők szerint állapítsa meg: alapilletmény: 319.725,- Ft, vezetői 

pótlék: 109.620,- Ft, keresetkiegészítés (a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

65. § (5) bekezdése alapján): 17.500,- Ft, munkáltatói döntésen alapuló kereset-kiegészítés 

önkormányzati rendelet alapján: 50.000,- Ft, ágazati szakmai pótlék: 63.945,- Ft, 

mindösszesen: 560.790,- Ft/hó. 

 

II. kérje fel a Polgármestert, hogy a pályázót értesítse a Képviselő-testület döntéséről, és 

gondoskodjon a szükséges munkaügyi dokumentumok elkészítéséről.  

 

 

3. napirendi pont 

Javaslat Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzat köznevelési 

koncepciójának elfogadására (7.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 
 

Orbán Gyöngyi: Kérdezi van e kiegészítés a napirendhez?  

 

Babócsi Beáta: Nincs kiegészítenivaló. 

 

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

 

Egresi Antal: 

Megkérdezi, hogy a gyerekek óvodai felvétele esetén a 3 éves kor betöltését az adott év 

augusztus 31-éhez köti a jogszabály, ezért kérdezi, hogy látva az előterjesztésbe szereplő 

adatokat tulajdonképpen 2 intézmény esetében igazándiból a férőhelyek - valójában úgy tűnik 

-, hogy beteltek vagy nagyrészt beteltek. Mi fog történni azokkal az óvodás gyerekekkel, akik 

szeptember 1-jét követően a töltik be a 3. életévüket, hova fogják őket elhelyezni? 

A koncepció tulajdonképpen csak, mint adatot tár elénk, de valójában arra nincs válasz, hogy 

mi fog történni, azokkal a gyerekekkel, akik mondjuk októberben, novemberben, decemberben, 

januárban, februárban, márciusban töltik be a 3 évet, és szeretne adott esetben az 

intézményektől is választ kapni, hogy mennyi olyan jelentkező van most jelen pillanatban, akik 

betöltik ezt az időt, és nem tudja fölvenni az intézmény, hány olyan gyerek van? 
 

Babócsi Beáta: aki az adott év augusztus 31-éig betölti 3. életévét az óvodaköteles. Őket fel 

kell, hogy vegyék. Jelen pillanatban vannak még üres férőhelyek az óvodákban. Erre a 

problémára valóban nem tér ki a koncepció, illetve annyiban, hogy az óvodaépítések tervben 

vannak, ígéret van rá. 
 

Egresi Antal: 

Megkérdezi, hogy valójában mit lehetne tenni annak érdekében, és hogy arra van e adat, hogy 

hány olyan gyerek van akik visszamaradnak az óvodába és betöltik augusztus 31-éig a 3. 

életévüket és nem mennek iskolába tehát, hogy erre van-e erre kimutatás, hogy milyen arányt 

képvisel ez, az ottmaradottak és akiket felvesznek iskolában. 
 
 
 



Babócsi Beáta: 

Az Oktatási Hivatal honlapját nézték meg ezzel kapcsolatban, 711 gyermek van, aki most 

Soroksáron óvodaköteles és beiratkozásra került, ebből 67 fő, aki visszamarad így kerületi 

szinten, ennek kb. fele, aki külföldön van jogviszonyba, tehát külföldre mentek a szülők és ott 

óvodáztatják a gyermeküket. 
 

Egresi Antal: Ez gyakorlatilag itt az intézményeknél ez, hogy alakul? 

 

Babócsi Beáta: ezt nem tudja megmondani, mert így a 711 gyermekből 67 az, aki visszamarad, 

egyenként végig lehet menni a gyermekeken, aki óvodában marad és nem kezdi meg az iskolai 

kötelezettséget, azt ugye a Kormányhivatal engedélyezi, aki pedig külföldön tartózkodik a 

szüleivel azt az Oktatási Hivatal engedélyezi a szülőknek. 

 

Egresi Antal: akik maradnak az óvodába, tehát ennyi gyereket nem tudnak fölvenni az óvodák? 

 

Babócsi Beáta: az óvodák ennyi gyereket nem tudnak fölvenni, akiket engedélyezett az 

Oktatási Hivatal és a Kormányhivatal, gyakorlatilag 40 fő az, aki marad az óvodában. 
 

Egresi Antal: ez okozhat egy ilyen anomáliát, a köztudatban az van, hogy akik betöltik a 3 évet 

akkor óvodakötelesek és óvodába kéne járnia. Ebben az esetben ugye a szülő az nem tud 

visszamenni dolgozni, akit nem tudnak fölvenni, tehát hogyha októberben, novemberben, 

decemberben betölti a 3 évét és nem tudják fölvenni, akkor amikor betölti, akkor ez azt jelenti, 

hogy a szülő nem tud elmenni dolgozni, mert vagy vigyázni kell a gyerekére, vagy visszamarad 

a bölcsődébe. Hogyha bölcsődébe visszamarad az tulajdonképpen egy évet veszít az óvodai 

ellátásból már eleve, mert ugye csak a következő év szeptemberétől fogjuk tudni fölvenni, és a 

számok alapján, össze-vissza kb. a 30 fő tudnának még fölvenni a III. Összevont Óvodába a 

másik 2 óvodában is szinte azt lehet mondani, hogy betelt. 

 

Babócsi Beáta: A másik 2 óvodában is van még szabad férőhely, korlátozott számban, de van. 

 

Egresi Antal: Arra számolni kell, hogy ahogy a lakóktelepek épülnek itt Soroksáron 

folyamatosan történik a beköltözés is, és adott esetben az az óvodai jelentkezés az majd később 

fog bekövetkezni, tehát adott esetben, ha augusztus 30-án érkezik egy gyerek, hogy most 

költöztek ide és betöltötte augusztus 31-ével a 3 évet a gyermek, akkor azt fel kell vennie az 

óvodának. Hogyan fogják ezt megoldani, amikor adott esetbe itt a lakótelepen nincs hely a 

Virágvölgyben, és csak a Béke utcai óvodába van hely, meg kellene oldani azt, hogy a szülőnek 

ne keljen átutaznia az egész települést. A közlekedési viszonyokat meg ismerjük, hogy nem 

igazán lehet ezt könnyedén megoldani. 

 

Babócsi Beáta: ajánlást tettünk a bővítésre, az építésre is, ennél többet nem tudtunk tenni. Ha 

szülő megkérvényezi, hogy gyermek maradjon óvodában és engedélyezik neki, akkor őt nem 

lehet kötelezni, hogy vigye a gyermekét iskolába. Szerencsés esetben, ha bölcsődés a gyermek 

akkor maradhat bölcsödében addig amíg nem lesz hely neki.  

 

Egresi Antal: 2 darab olyan bölcsőde van, ahol ilyen kiskorú gyerekeket fogadnak, 

magánbölcsőde, ezek a magánbölcsődék is tele vannak, tehát telt házzal működik minden. 

 

Babócsi Beáta: sikeres pályázatot nyújtott be az önkormányzat és az új bölcsődének tervezése 

folyamatban van, aminek 2024. a határideje. 

 



Egresi Antal: Megkérdezi, hogy tervezi-e a hivatal azt, hogy a felkéri az Oktatási Hivatalt, 

hogy járjanak közben annak érdekében, hogy ne maradjon annyi gyerek az óvodában vissza, 

mint ami most jelen pillanatban visszamarad, mert azért 67 gyerek azért elég jelentős 

mennyiségű. 

 

Babócsi Beáta: 67 gyermek marad, a fele az, aki 30-40 fő az, aki visszamarad, ez egy minimális 

5%-os a visszamaradási arány az összes gyermek képest. Az, hogy az Oktatási Hivatalt 

megkeressék, véleménye szerint nincs is rá hatáskörük, hogy az Oktatási Hivatalt felülbírálják, 

hogy mit engedélyezhet és mit nem. 

 

Egresi Antal: elmondja, hogy több helyről hallja, hogy rengeteg szülő azért, hogy a gyerekének 

ne kelljen menni iskolába ezért a hivatalhoz fordul, hogy hadd maradjon ott a gyerek, 

függetlenül attól, hogy a gyerek érett arra, hogy iskolába menjen. 

 

Babócsi Beáta: nincs ilyen jellegű információnk, hozzánk nem fordultak ilyen jellegű 

megkereséssel. 

 

Orbán Gyöngyi: gyakorlatilag Képviselő úr által felvázolt helyzetet a hivatal is látja és tudja.  

A körzetükbe az emberekkel beszélgetve ezt a problémát kicsit súlyosabbnak látják a 

képviselők, tekintettel arra, hogy valóban 2 nagy lakópark is épült a Virágvölgy lakópark és 

most épül Újtelepen is. Annak érdekében, hogy ne fussanak majd a szekér után időben kell 

kezdeni gondolkodni, az jó, hogy Bölcsőde épül, de hol van az Óvoda? A Pistahegyi óvoda 

nem biztos, hogy bírni fogja ezt a terhelést, kvázi azoknak a gyerekeknek az ellátását, akik majd 

jönni fognak, mert biztos, hogy jönnek majd - közel 1000 lakás épül Újtelepen is. Ezt a 

problémát meg kell oldani, ezt szűk körben már többször átbeszélték, de ehhez intézkedések 

kellenek, azért vetette fel Képviselő Úr a koncepció kapcsán ezt a dolgot, mert lehet egy 

koncepciót csinálni, ami nagyon jó és össze is lett szépen állítva és valóban tartalmas anyag, de 

ennek ellenére azokat a problémákat, amiket meg kell oldani a kerületben és embereket és 

családokat érinti, azt mindenképpen időben mérlegelni kell, és el kell kezdeni hatékonyan és 

tevőlegesen is az üggyel foglalkozni. 

A koncepciót azt értelemszerűen el lehet fogadni, de ezeket a problémákat azért vetette fel, mert 

a későbbiekben valóban reális problémák lesznek, amik hogyha így rázúdulnak majd akár a 

hivatalra, akár a városvezetésre biztos, hogy nem lesz egy kellemes dolog. Ezért van egy olyan 

javaslat, amit a Képviselő Úr elmondott, hogy valamilyen úton-módon ezeket a problémákat 

fölsorolva kezdjünk el közösen gondolkodni, csináljunk egy tervet, hogy akkor melyik lépés 

után milyen lépés következik, hiszen tudjuk jól, hogy például egy óvodaépítés nem feltétlenül 

csak az anyagi kérdés, hanem idő kérdése is, tehát onnan, hogy elkezdjük, hogy engedélyeztetés 

hogy telek, hogy megvan-e a telek, hogy milyen létszámú, stb. hiszen ha bombaszerűen ránk 

zúdul majd egy nagy létszámú gyereklétszám, akkor nem fogunk tudni megoldást találni rá 

ezért időben kell lépni. Kéri a Tisztelt Hivatalt, hogy amennyiben lehetséges ezeket a 

felvetéseket, vagy még egyebeket is, amiket a Képviselő Urak, Hölgyek fölvetnek tárgyalják át 

és gondolkozzanak el közösen azon, hogy hogyan lehet lépni a továbbiakban annak érdekében, 

hogy egy ilyen helyzet ne alakulhasson ki, hogy nem tudják a problémát megoldani. 

 

Egresi Antal: elmondja, hogy az anyag egy fantasztikus jól összeszedett anyag, rengeteg 

információval rendelkezik, rengeteg információt ad az oktatás területéről és egyszerűen szinte 

azt lehet mondani, hogy minden anyagot is előszedtek, megtalálható jó anyag, ugyanakkor amit 

a Képviselő Asszony is jelzett nincs arra lehetőség, vagy nem kaptunk arra lehetőséget, vagy 

túl azon, hogy egy 1-1 pontba szedve föl van sorolva egyoldalúan, hogy mit kellene tenni. 

Szükség lenne arra, hogy mi javaslatokat kapjunk, mint képviselők, hogy mi lenne a feladatunk, 



amit el kellene látni a sorrendiség szempontjából is, hogy elkerüljük azt a problémát, ami elé 

nézünk itt a betelepülések miatt, a létszám bővülése miatt mindenképpen fontosnak tartjuk. 

Javasolja magának a koncepciónak egyrészt az elfogadását ugyanakkor a kiegészítve szeretne 

kettő határozati javaslatot is tenni, mégpedig azt javasolná a bizottságnak, hogy az Oktatási és 

Közművelődési Ifjúsági és Sportbizottság úgy dönt, hogy javasolja a Képviselő-testületnek a 

köznevelési koncepció alapján intézkedési tervet készíttessen el ennek a határideje az 2022.10. 

30. a felelős a Polgármester, valamint szeretné hogyha szintén az Oktatási és Közművelődési 

Ifjúsági és Sportbizottság úgy dönt, hogy levélben keresi meg az Oktatási Hivatalt az óvodai 

intézményekben a visszamaradó gyermekek esetében tájékoztassák a hivatalt, hogy mi alapján 

döntenek, úgy hogy maradnak a gyerekek az intézményben, mert ezt is problémának látjuk, 

hogy túl sok gyerek marad az intézményekben és nem tudjuk pótolni és ezért a bölcsődei 

férőhelyeknél is jelentkezik meg a bölcsődében is betölti az a 3. életévét nem tudjuk átvenni, 

tehát ez így folyamatosan rakódik egymásra, úgyhogy ezt a 2 javaslatot teszi, kiegészítve a 

koncepció elfogadását. 
 

Orbán Gyöngyi: amennyiben további hozzászólás nincsen, az lenne a javaslata, hogy egyben 

szavazzon a bizottság 2 határozati javaslatról, amit Egresi képviselő úr föltett.  

A Bizottság 4 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 120/2022. (VI.14.) határozata intézkedési 

terv készítése óvodai férőhely bővítése kapcsán 

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

hogy a Köznevelési Koncepció alapján az intézkedési tervet készíttesse el. 

 

Határidő: 2022.10.30. 

Felelős: Polgármester 

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

Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottságának 121/2022. (VI.14.) határozata  

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

hogy levélben kérjen tájékoztatást az Oktatási Hivataltól arra vonatkozóan, hogy az óvodai 

intézményekben visszamaradott gyermekek esetében mi alapján döntenek úgy, hogy maradnak 

a gyerekek az intézményben. 

Orbán Gyöngyi: További kérdés, hozzászólás hiányában a koncepció elfogadását teszi fel 

szavazára. 

A Bizottság 4 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett saját hatáskörében az 

alábbi határozatot hozta. 

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

Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottságának 122/2022. (VI. 14.) határozata Budapest 

Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Köznevelési Koncepciója elfogadásáról 

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

hogy 



I. jelen határozat melléklete szerint Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Köznevelési 

Koncepcióját fogadja el. 

 

II. kérje fel a Polgármestert, hogy gondoskodjon Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

Önkormányzat Köznevelési Koncepciójának a helyben szokásos módon történő 

közzétételéről. 

 

 

4. napirendi pont 

Javaslat a 2022/2023. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának 

meghatározására (8.)  

Előterjesztő: Babócsi Beáta osztályvezető 

 

Orbán Gyöngyi: Kérdezi, hogy van e kiegészítés? 

 

Babócsi Beáta: nincs kiegészítenivaló. 

 

Orbán Gyöngyi: Kérdés, hozzászólás van e az anyaghoz?  

 

Egresi Antal: az óvodai csoportok létszámát meghatározza a Képviselő-testület, azt nem érti 

ebben a napirendben, hogy nincs is lehetősége az önkormányzatnak több csoportot indítania és 

ilyen formán a bizottságnak a döntése teljesen mindegy, mert többet úgyse tudnak indítani, 

Kérdezi, hogy feltétlenül szükséges ebben a kérdésben a bizottságnak döntenie? 

Hogy hány csoportot indít az Önkormányzat, itt a létszámmal kapcsolatban azt kérdezi, hogy 

van-e mód és lehetőség arra, hogy ezek az intézmények adott esetben az alapító okiratukon felül 

még létszámot vegyenek fel? Az alapító okirat ugye meghatározza, hogy 302 fős egy intézmény 

és van-e olyan lehetősége az intézményvezetőnek, vagy az önkormányzatnak, hogy a létszámot, 

adott esetben 10%-kal vagy 5%-kal megemelhesse?  

 

Babócsi Beáta: jogszabály lehetőséget arra, hogy a létszámot 20 %-kal a fenntartó megemelje, 

de ezek a létszámok, amiket az alapító okiratok tartalmaznak már az emelt létszámot 

tartalmazzák. Ezen felül sajnos nincs lehetőség. 

 

dr. Szabó Tibor: Osztályvezető Asszony nagyon pontosan jelezte, hogy 20%, de hozzáteszi, 

hogy az Alapító Okiratban rögzítetteknél az óvodai ellátásnál a légköbméter, négyzetméter, 

létszámok, tehát adottságok is meghatározóak, tehát az, hogy a jogszabályban rögzítettek 

szerint az átlagos létszáma, maximális létszám, de figyelembe kell venni az adott intézmény az 

épület személyi és tárgyi feltételi rendszerét is az Alapító okiratban rögzítetteknél adott 

gyermekeknél számít az is, hogyha esetleg sajátos nevelési igényű - ezáltal több gyermeknek 

számít, tehát adott esetben egy sajátos nevelési igényű gyermek felvétele az 2- 3 gyermeknek 

is számíthat, tehát ez is befolyásoló tényező lehet és azt sem szabad elfelejteni, hogy ha és 

amennyiben esetleg növelik a csoportlétszámokat akkor az a pedagógiai munkára többlet terhet 

róhat, tehát a nagyobb létszámú csoportokkal való nevelésében való foglalatosság az jobban 

leterheli a pedagógusokat is ezáltal, ami lehet, hogy a minőség rovására is mehet, hogyha 

nagyon nagy létszámú egy adott csoport. 

 

Orbán Gyöngyi: További kérdés, hozzászólás hiányában egyben teszi felszavazásra az 1. 2. 3. 

határozati javaslatokat. 

 



A Bizottság 4 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 123/2022. (VI. 14.) a 2022/2023-as 

nevelési évben az I. sz. Összevont Óvodában indítható óvodai csoportok számának 

meghatározásáról szóló döntéséről 

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

hogy 

I. az I. sz. Összevont Óvodában a 2022/2023. nevelési évben indítható óvodai 

csoportok számát 14, azaz tizennégy csoportban határozza meg.  

II. kérje fel a Polgármestert az I. sz. Összevont Óvoda Intézményvezetőjének 

értesítésére. 

 

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

Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottságának 124/2022. (VI. 14.) határozata a 

2022/2023-as nevelési évben a II. sz. Napsugár Óvodában és konyhán indítható óvodai 

csoportok számának meghatározásáról szóló döntéséről 

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

hogy 

I. a II. sz. Napsugár Óvodában és konyhán a 2022/2023. nevelési évben indítható 

óvodai csoportok számát 5, azaz öt csoportban határozza meg.  

II. kérje fel a Polgármestert a II. sz. Napsugár Óvoda és konyha Intézményvezetőjének 

értesítésére. 

 

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

Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottságának 125/2022. (VI. 14.) határozata a 

2022/2023-as nevelési évben a III. sz. Összevont Óvodában indítható óvodai csoportok 

számának meghatározásáról szóló döntéséről 

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

hogy 

I. a III. sz. Összevont Óvodában a 2022/2023. nevelési évben indítható óvodai 

csoportok számát 11, azaz tizenegy csoportban határozza meg.  

II. kérje fel a Polgármestert a III. sz. Összevont Óvoda Intézményvezetőjének 

értesítésére. 

 

 

5.napirendi pont 

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (15) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester  
 

Orbán Gyöngyi: Öt határozati javaslat szerepel az előterjesztésben. Kérdezi, hogy van-e 

kiegészítés, majd kérdése, hozzászólása valakinek? Kérdés, hozzászólás hiányában a határozati 

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

 



A Bizottság 4 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 126/2022. (VI.14.) határozata Kiszai 

Renáta részére történő helyi támogatás megállapításáról szóló 148/2022. (III. 17.) 

határozat módosításáról  

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

hogy Kiszai Renáta részére történő helyi támogatás megállapításáról szóló 148/2022. (III. 17.) 

határozat I. pontja helyébe a következő rendelkezés lépjen: 

„I. Kiszai Renáta (1238 Budapest, alatti lakos) részére – a benyújtott kérelemre – a földhivatali 

nyilvántartás szerinti Budapest XXIII. kerület, szám, természetben a szám alatti ingatlan 

felújításához Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének a helyi támogatásról szóló 28/2017. (X. 20.) rendelet 3. § (2) bekezdés d) pontja 

alapján 1.000.000,- Ft helyi támogatást állapítson meg.” 

 

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

Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottságának 127/2022. (VI.14.) határozata a Horgász 

part 186693/4 és 186693/9 hrsz.-ú lakótelkekre vonatkozó kerületi építési szabályok 

módosításával kapcsolatos döntéséről szóló 568/2021. (XII. 07.) határozat végrehajtási 

határidejének módosításáról 

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

hogy módosítsa a Horgász part 186693/4 és 186693/9 hrsz.-ú lakótelkekre vonatkozó kerületi 

építési szabályok módosításával kapcsolatos döntéséről szóló 568/2021. (XII. 07.) 

határozatának végrehajtási határidejét 2022. július 31. napjára.  

 

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

Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottságának 128/2022. (VI.14.) határozata a Budapest 

XXIII. kerület 186862/3 hrsz.-ú telekre vonatkozó kerületi építési szabályok módosításával 

kapcsolatos partnerségi és szakmai egyeztetés lezárásáról szóló 188/2022. (V. 12.) határozat 

végrehajtási határidejének módosításáról 

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

módosítsa a Budapest XXIII. kerület 186862/3 hrsz.-ú telekre vonatkozó kerületi építési 

szabályok módosításával kapcsolatos partnerségi és szakmai egyeztetés lezárásáról szóló 

188/2022. (V. 12.) határozat végrehajtási határidejét 2022. július 31. napjára. 

 

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

Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottságának 129/2022. (VI.14.) határozata a Budapest 

XXIII. kerület Horgász part 186693/4 és 186693/9 hrsz.-ú lakótelkekre vonatkozó kerületi 

építési szabályzat módosításával kapcsolatos partnerségi egyeztetés lezárásáról szóló 

189/2022. (V. 12.) határozat végrehajtási határidejének módosításáról 



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

módosítsa a Budapest XXIII. kerület Horgász part 186693/4 és 186693/9 hrsz.-ú lakótelkekre 

vonatkozó kerületi építési szabályzat módosításával kapcsolatos partnerségi egyeztetés 

lezárásáról szóló 189/2022. (V. 12.) határozat végrehajtási határidejét 2022. július 31. napjára.  

 

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

Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottságának 130/2022. (VI.14.) határozata a Soroksári 

Dunáért és Soroksár Városfejlesztéséért Közalapítvánnyal (székhely: 1239 Budapest, 

Grassalkovich út 162.) megkötött közhasznú tevékenység ellátásáról szóló megállapodás 

módosításáról szóló 184/2022. (V. 12.) határozat címének, valamint a határozat alapján 

megkötött megállapodás módosításáról 

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

hogy  

I. a Soroksári Dunáért és Soroksár Városfejlesztéséért Közalapítvánnyal (székhely: 1239 

Budapest, Grassalkovich út 162.) megkötött közhasznú tevékenység ellátásáról szóló 

megállapodás módosításáról szóló 184/2022. (V. 12.) határozat módosításáról szóló határozat 

címében a „módosításáról” szövegrész helyébe a „megkötéséről” szöveg lépjen, 

II. az I. pont szerinti határozat alapján megkötött közhasznú tevékenység ellátásáról szóló 

megállapodás 4. pontjában szereplő elszámolási határidőt 2023. június 30. napjára módosítsa, 

III. kérje fel a Polgármestert, hogy a döntést közölje a Közalapítvány kuratóriumának 

elnökével, továbbá a megállapodás II. pontban foglaltak szerinti módosítására.  

 

6. napirendi pont  

Beszámoló a kerületi sportéletről /2021./ (17.) 

Előterjesztő:Bese Ferenc polgármester 

 

Orbán Gyöngyi: kérdezi, hogy van e kiegészítése az előterjesztőnek? 

 

Jeszenszky Rózsa: Nincs kiegészítenivaló. 

 

Orbán Gyöngyi: kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a beszámoló elfogadását. 

 

A Bizottság 4 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 131/2022. (VI.14.) határozata a kerületi 

sportéletről szóló beszámoló elfogadásáról  
 

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

a kerület 2021.évi sportéletéről szóló beszámolót fogadja el. 

 

 

 



7. napirendi pont 

Egyebek 

 

A Bizottság 4 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 132/2022. (VI.14.) határozata a 2022. 

június 14-ei üléséről készült jegyzőkönyvek aláírójáról 

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

Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága úgy dönt, hogy a 2022. június 14-ei üléséről 

készült jegyzőkönyvek második aláírójának Egresi Antal bizottsági tagot választja. 

 

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

megköszöni a megjelentek részvételét és az ülést 11.34 órakor bezárja. 

 

K.m.f. 

 

A jegyzőkönyvet elolvasás után jóváhagyólag aláírom: 

 

 

Orbán Gyöngyi      Egresi Antal 

         elnök       bizottsági tag 

 

 

A jegyzőkönyvet készítette:     Szárazné Torkos Mariann    

        titkár 


