
JEGYZŐKÖNYV 

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

testületének az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága 

2021. október 05. 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:  Herling Erik 

Baucsek Rajmund  

 

Távolmaradását előre jelezte:   Napholcz József 

 

    

Tanácskozási joggal részt vettek: 

dr. Kelemen Henrietta   mb. aljegyző 

Babócsi Beáta     osztályvezető 

Köblös Anita      osztályvezető-helyettes 

dr. Tóth András    főépítész      

 

Meghívottak: 

Egresiné Beck Zsuzsanna   I. sz. Összevont Óvoda vezetője 

Hatosné Pásztor Gabriella   II. sz. Napsugár Óvoda vezetője 

Ternesz Ferencné    III. sz. Összevont Óvoda vezetője 

 

Az ülést vezette: Orbán Gyöngyi a Bizottság elnöke. 

 

Orbán Gyöngyi: Szeretettel köszönti a megjelenteket és megnyitja a Bizottság 2021. október 

05-ei ülését. Tájékoztatja a Bizottság tagjait, hogy Zimán András Ferenc jelezte távolmaradását. 

 

Utalás a Bizottság határozatképességére:  

A Bizottság elnöke megállapította, hogy a Bizottság 6 fővel határozatképes. 

 

Orbán Gyöngyi: Öt napirendi pontot tartalmaz a meghívó, megkérdezi a Tisztelt bizottsági 

tagokat, hogy a napirendi pontokkal egyetértenek-e, amennyiben igen, felkéri a bizottság tagjait 

szavazzanak.  

 

Napirendi pontok: 

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

      Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 
 

2. Javaslat közterületek elnevezésére (8.) 

Előterjesztő: Tóth András főépítész 

 

3. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (14.) 



      Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

4. A nevelési intézmények beszámolója a 2020/2021. nevelési év tapasztalatairól (15.)  

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

5. Egyebek  

 

A Bizottság 6 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 28/2021. (X.05.) határozata a 2021. 

október 05-ei ülés napirendi pontjainak elfogadásáról 

Az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság a 2021. október 05-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 (8.) 

Előterjesztő: Tóth András főépítész 

 

3. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (14.) 

      Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

4. A nevelési intézmények beszámolója a 2020/2021. nevelési év tapasztalatairól (15.)  

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

5. 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: Kérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatban, hogy van e kiegészíteni való? 

 

dr. Tóth András: Kiegészítés nincs, arra hívja fel a figyelmet, hogy néhány utca 

vonatkozásában nem érkezett javaslat az elnevezésre, ezért a kipontozott helyekre várnák a 

Tisztelt Bizottság javaslatát, hogy mi legyen a közterület elnevezése.  

 

Orbán Gyöngyi: Megköszöni a hozzászólást, ezzel a tartalommal tárgyalja a Bizottság az 

előterjesztést, amennyiben a Testületi ülésig érkeznek javaslatok, ott majd dönthet a Tisztelt 

Testület. Kérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, hozzászólása?  



Egresi Antal: Javaslatot adott be a közterületek elnevezésére. 

 

dr. Tóth András: Az már beépítésre kerület az előterjesztésbe. Néhányhoz nincs javaslat, de 

többségéhez érkezett javaslat. 

 

Egresi Antal: Mindegyiknél, amelyeknél a Hivatal adott javaslatot el tudják fogadni.  

 

dr. Tóth András: A 7-ből 2 vagy 3-nál nem tettek javaslatot. 

 

Orbán Gyöngyi: Kérdezi, hogy ezzel a tartalommal el tudja fogadni a Bizottság a napirendet? 

Kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a 2. napirendi pontot. 

 

A Bizottság 6 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 29/2021. (X.05.) határozata a (187794), 

(187823) és (187390/5) helyrajzi számú közterületi ingatlanok elnevezéséről  

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

hogy 

I. támogassa a jelenleg még elnevezés nélküli (187794), (187823) és (187390/5) hrsz-

ú közterületi ingatlanoknak, utcáknak: Sínpár utca közterület névre történő 

elnevezését. 

II. kérje fel a Polgármestert, hogy jelen határozatot, az I. pontban jelölt kerületi 

közterület elnevezésével kapcsolatban szükséges döntés meghozatala érdekében 

továbbítsa Budapest Főváros Főpolgármesteréhez, akit ezúton Tisztelettel felkér 

arra, hogy a javaslatot terjessze jóváhagyásra Budapest Főváros Önkormányzata 

Közgyűlése elé. 

 

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

Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottságának 30/2021. (X.05.) határozata a (196605/7) 

helyrajzi számú közterületi ingatlan elnevezéséről  

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

hogy 

I. támogassa a jelenleg még elnevezés nélküli (196605/7) hrsz-ú közterületi ingatlan 

a) Oázis utca  

b) Plexi utca  

c) Dekor utca  

d) Kajak utca  

közterület névre történő elnevezését. 

II. kérje fel a Polgármestert, hogy jelen határozatot, az I. pontban jelölt kerületi 

közterület elnevezésével kapcsolatban szükséges döntés meghozatala érdekében 

továbbítsa Budapest Főváros Főpolgármesteréhez, akit ezúton Tisztelettel felkér 

arra, hogy a javaslatot terjessze jóváhagyásra Budapest Főváros Önkormányzata 

Közgyűlése elé. 

 

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

Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottságának 31/2021. (X.05.) határozata a (196492/2) 

helyrajzi számú közterületi ingatlan elnevezéséről  

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

hogy  



I. támogassa a jelenleg még elnevezés nélküli (196492/2) hrsz-ú közterületi ingatlan 

elnevezését. 

II. kérje fel a Polgármestert, hogy jelen határozatot, az I. pontban jelölt kerületi 

közterület elnevezésével kapcsolatban szükséges döntés meghozatala érdekében 

továbbítsa Budapest Főváros Főpolgármesteréhez, akit ezúton Tisztelettel felkér 

arra, hogy a javaslatot terjessze jóváhagyásra Budapest Főváros Önkormányzata 

Közgyűlése elé. 

 

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

Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottságának 32/2021. (X.05.) határozata a (196397/8), 

(196395/4), (196369/3) és (196493/8) helyrajzi számú közterületi ingatlanok elnevezéséről  

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

hogy 

I. támogassa a jelenleg még elnevezés nélküli (196397/8), (196395/4), (196369/3) és 

(196493/8) hrsz-ú közterületi ingatlanok Weiss Márton utca közterület névre 

történő elnevezését. 

II. kéri fel a Polgármestert, hogy jelen határozatot, az I. pontban jelölt kerületi 

közterület elnevezésével kapcsolatban szükséges döntés meghozatala érdekében 

továbbítsa Budapest Főváros Főpolgármesteréhez, akit ezúton Tisztelettel felkér 

arra, hogy a javaslatot terjessze jóváhagyásra Budapest Főváros Önkormányzata 

Közgyűlése elé. 
 

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

Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottságának 33/2021. (X.05.) határozata a (186790/4), 

(186794/3), (186795/3) és (186796/3) helyrajzi számú közterületi ingatlanok elnevezéséről  

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

hogy  

I. támogassa a jelenleg még elnevezés nélküli (186790/4), (186794/3), (186795/3) és 

(186796/3) hrsz-ú közterületi ingatlanok Bajtai István utca közterület névre történő 

elnevezését. 

II. kérje fel a Polgármestert, hogy jelen határozatot, az I. pontban jelölt kerületi közterület 

elnevezésével kapcsolatban szükséges döntés meghozatala érdekében továbbítsa 

Budapest Főváros Főpolgármesteréhez, akit ezúton Tisztelettel felkér arra, hogy a 

javaslatot terjessze jóváhagyásra Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlése elé. 

 

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

Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottságának 34/2021. (X.05.) határozata a (188010/2) 

helyrajzi számú közterületi ingatlan elnevezéséről  

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

hogy 

I. támogassa a jelenleg még elnevezés nélküli (188010/2) hrsz-ú közterületi ingatlant 

Bodzavirág utca közterület névre történő elnevezését. 

II. kérje fel a Polgármestert, hogy jelen határozatot, az I. pontban jelölt kerületi közterület 

elnevezésével kapcsolatban szükséges döntés meghozatala érdekében továbbítsa 

Budapest Főváros Főpolgármesteréhez, akit ezúton Tisztelettel felkér arra, hogy a 

javaslatot terjessze jóváhagyásra Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlése elé. 

 

 

 

 



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

Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottságának 35/2021. (X.05.) határozata a (187973) 

helyrajzi számú közterületi ingatlan elnevezéséről  

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

hogy 

I. támogassa a jelenleg még elnevezés nélküli (187973) hrsz-ú közterületi ingatlan 

elnevezését. 

II. kérje fel a Polgármestert, hogy jelen határozatot, az I. pontban jelölt kerületi 

közterület elnevezésével kapcsolatban szükséges döntés meghozatala érdekében 

továbbítsa Budapest Főváros Főpolgármesteréhez, akit ezúton Tisztelettel felkér 

arra, hogy a javaslatot terjessze jóváhagyásra Budapest Főváros Önkormányzata 

Közgyűlése elé. 

 

  

3. napirendi pont 

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (14.)  

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

Orbán Gyöngyi: Kérdezi, hogy van-e kiegészítés, majd kérdés, hozzászólás hiányában 

szavazásra teszi fel az összes határozati javaslatot. A határozati javaslatokat egyben teszi fel 

szavazásra, de külön-külön határozatokat fognak születni.  

 

A Bizottság 6 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 36/2021. (X. 05.) határozata Budapest 

Főváros Önkormányzata által bevezetendő idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó előzetes 

beleegyezéssel kapcsolatos döntéséről szóló 372/2021. (IX. 14.) határozata módosításáról 

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

hogy a Budapest Főváros Önkormányzata által bevezetendő idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó 

előzetes beleegyezéssel kapcsolatos döntéséről szóló 372/2021. (IX. 14.) határozat végrehajtási 

határidejének második francia bekezdésében szereplő „2021. októberi” szövegrészt „2021. 

novemberi” szövegrészre módosítsa.  

 

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

Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottságának 37/2021. (X.05.) határozata a 4.számú 

felnőtt fogorvosi praxis pénzbeli támogatásának tárgyában hozott döntésről szóló 

373/2021. (IX.14.) határozata módosításáról  

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

hogy a 4. számú felnőtt fogorvosi praxis pénzbeli támogatásának tárgyában hozott döntésről 

szóló 373/2021. (IX. 14.) határozat végrehajtási határidejét 2021. december 31. napjára 

módosítsa.  
 

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

Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottságának 38/2021. (X.05.) határozata Budapest 

Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének a Budapest XXIII. 

kerület 196400/1, 196403/1 és 196404/1 helyrajzi számú, természetben az Elvira utcában 

található ingatlanokból a T-101284 számú vázrajz szerint kialakuló (196400/5) helyrajzi 

számú ingatlan megvásárlásáról szóló 180/2021.(IV.13.) határozata módosításáról 

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

hogy Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének a Budapest 



XXIII. kerület 196400/1, 196403/1 és 196404/1 helyrajzi számú, természetben az Elvira 

utcában található ingatlanokból a T-101284 számú vázrajz szerint kialakuló (196400/5) 

helyrajzi számú ingatlan megvásárlásáról szóló 180/2021. (IV. 13.) határozata végrehajtási 

határidejét 2022. február 28. napjára módosítsa. 

 

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

Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottságának 39/2021. (X.05.) határozata a Budapest 

XXIII. kerület belterület 187621 helyrajzi számú, természetben 1239 Budapest, Haraszti 

út 17. szám alatti ingatlanra vonatkozó használati megállapodás megkötéséről szóló 

298/2021. (VII. 06.) határozata módosításáról 

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

hogy a Budapest XXIII. kerület belterület 187621 helyrajzi számú, természetben 1239 

Budapest, Haraszti út 17. szám alatti ingatlanra vonatkozó használati megállapodás 

megkötéséről szóló 298/2021. (VII. 06.) határozatának végrehajtási határidejét 2021. december 

31. napjára módosítsa. 

 

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

Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottságának 40/2021. (X. 05.) határozata a 186342 

helyrajzi számú, természetben a 1239 Budapest, Vetés utca 8. szám alatt található az 

ingatlan-nyilvántartás adatai szerint „kivett lakóház, udvar, gazdasági épület” 

megnevezésű, 530 m2 alapterületű ingatlan 12/72 tulajdoni hányadának értékesítésével 

kapcsolatos döntésről szóló 306/2021. (VII. 06.) határozata módosításáról 

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

hogy a 186342 helyrajzi számú, természetben a 1239 Budapest, Vetés utca 8. szám alatt 

található az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint „kivett lakóház, udvar, gazdasági épület” 

megnevezésű, 530 m2 alapterületű ingatlan 12/72 tulajdoni hányadának értékesítésével 

kapcsolatos döntésről szóló 306/2021. (VII. 06.) határozatának végrehajtási határidejét 2021. 

december 31. napjára módosítsa. 

 

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

Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottságának 41/2021. (X. 05.) határozata Budapest 

Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének a Budapest 

195596/2, 185453/11, 185453/4, 185453/7, 195495/33, 195519/5, 195519/3 és 195519/8  

helyrajzi számú, természetben a Szérűskert utca – Tompaház utcában található 

ingatlanok hatályos szabályozási terv szerint közútként kiszabályozandó részeinek 

kisajátításáról szóló 264/2021. (VI.08.) határozata módosításáról 

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

hogy Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének a Budapest 

195596/2, 185453/11, 185453/4, 185453/7, 195495/33, 195519/5, 195519/3 és 195519/8 

helyrajzi számú, természetben a Szérűskert utca – Tompaház utcában található ingatlanok 

hatályos szabályozási terv szerint közútként kiszabályozandó részeinek kisajátításáról 

264/2021. (VI.08.) határozata I. pontját az alábbiak szerint módosítsa: 

„I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata kezdeményezi a Budapest 

XXIII. ker.  

- 195519/5 helyrajzi számú, 240 m2 területű, természetben a Szérűskert utcában található, „kert” 

megnevezésű; 

- 195519/3 helyrajzi számú, 414 m2 területű, természetben a Szérűskert utca – Tompaház 

utcában található, „kert” megnevezésű; 

- 195495/33 helyrajzi számú, 359 m2 területű, természetben a Szérűskert utca – Tompaház 

utcában található, „kert” megnevezésű; 

- 195519/8 helyrajzi számú, 447 m2 területű, természetben a Szérűskert utca – Tompaház 

utcában található, „kert és gazdasági épület” megnevezésű; 



- 195596/2 helyrajzi számú, 472 m2 területű, természetben a Szérűskert utca utcában található, 

„kert és gazdasági épület” megnevezésű; 

- 185453/11 helyrajzi számú, 127 m2 területű, természetben a Tompaház utcában található, 

„kivett beépítetlen terület” megnevezésű; 

- 185453/7 helyrajzi számú, 98 m2 területű, természetben a Tompaház utcában található, „kivett 

beépítetlen terület” megnevezésű; 

- 185453/4 helyrajzi számú, 97 m2 területű, természetben a Tompaház utcában található, „kivett 

beépítetlen terület” megnevezésű 

ingatlanokból a Kerületi Építési Szabályzatról szóló 26/2017. (IX. 22.) önkormányzati rendelet 

(KÉSZ) 1. számú mellékletében található SZT-09 számú szabályozási tervlapon közterületként 

(közút) szereplő ingatlanrészek kisajátítását. A kisajátításhoz, valamint a 195519/5, 195519/3, 

195519/8, 195495/33 és 195596/2 helyrajzi számú ingatlanok esetében a más célú 

hasznosításhoz szükséges összeget az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének „999 

közlekedési infrastruktúra fejlesztés” sora terhére biztosítsa.” 
 

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

Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottságának 42/2021. (X. 05.) határozata a GOH 

csomópont felüljáró festésével kapcsolatos döntéseiről szóló 47/2020. (I. 21.) és a 20/2021. 

(I. 19.) határozatokkal módosított 303/2019. (VII. 02.) határozat módosításáról  

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

hogy Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének a GOH 

csomópont felüljáró festésével kapcsolatos döntéseiről szóló 47/2020. (I. 21.) és a 20/2021. (I. 

19.) határozatokkal módosított 303/2019. (VII. 02.) határozat végrehajtási határidejét 2021. 

december 31. napjára módosítsa. 

 

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

Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottságának 43/2021. (X. 05.) határozata Soroksár 

közlekedésfejlesztési koncepciójának átfogó felülvizsgálatával kapcsolatos döntéséről 

szóló 98/2021. (III. 16.) határozat módosításáról 

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

hogy Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének Soroksár 

közlekedésfejlesztési koncepciójának átfogó felülvizsgálatával kapcsolatos döntéséről szóló 

98/2021. (III. 16.) határozat végrehajtási határidejét 2021. november 9. napjára módosítsa. 

 

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

Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottságának 44/2021. (X. 05.) határozata Soroksári 

Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat valamint a Soroksári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat székhelyhasználata tárgyában hozott döntésről szóló 361/2021. (IX.14.) 

határozata módosításáról  

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

hogy a Soroksári Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat, valamint a Soroksári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat székhelyhasználata tárgyában hozott döntésről szóló 361/2021. (IX.14.) 

határozat IV. pontjának a végrehajtási határidejét 2021. november 09. napjára módosítsa. 

 

 

4. napirendi pont 

A nevelési intézmények beszámolója a 2020/2021. nevelési év tapasztalatairól (15.)  

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

Orbán Gyöngyi: Megköszöni az Intézményvezetők és az összes pedagógus áldozatos 

munkáját. Megemlíti, hogy remélhetőleg a pandémia nem fogja megakadályozni az óvodák, 

iskolák normális működését. Kérdezi, hogy van e valakinek kérdése az anyaggal kapcsolatban? 



 

dr. Staudt Csaba: Megköszöni az intézményvezetők és az összes dolgozó előző évi munkáját, 

ami a pandémiára tekintettel kiemelkedően nehéz volt 

 

Orbán Gyöngyi: Megköszöni a Képviselő Úr hozzászólását és kérdés és további hozzászólás 

hiányában javasolja a határozati javaslatok elfogadását.  

 

A Bizottság 6 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 45/2021. (X. 05.) határozata az I. sz. 

Összevont Óvoda intézményvezetőjének az intézmény 2020/2021. nevelési évben végzett 

tevékenységről szóló beszámolója elfogadásáról 

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

hogy 

I. az I. sz. Összevont Óvoda intézményvezetőjének, az intézmény 2020/2021. nevelési 

évben végzett tevékenységről 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 46/2021. (X. 05.) határozata a II. sz. 

Napsugár Óvoda és konyha intézményvezetőjének az intézmény 2020/2021. nevelési évben 

végzett tevékenységről 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 2020/2021. 

nevelési évben végzett tevékenységről 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 47/2021. (X. 05.) határozata a III. sz. 

Összevont Óvoda intézményvezetőjének az intézmény 2020/2021. nevelési évben végzett 

tevékenységről szóló beszámolója elfogadásáról 

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

hogy 

I. a III. sz. Összevont Óvoda intézményvezetőjének, az intézmény 2020/2021. 

nevelési évben végzett tevékenységről szóló beszámolóját fogadja el. 

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

döntéséről. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. napirendi pont 

Egyebek 

 

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

megköszöni a megjelentek részvételét és az ülést 11.08 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 


