
JEGYZŐKÖNYV 

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

testületének az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága 

2022. május 10. 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 

Zimán András 

 

nem képviselő bizottsági tagok:  Herling Erik 

      Napholcz József 

      Baucsek Rajmund 

 

Távolmaradását előre jelezte:   dr. Staudt Csaba 

 

Tanácskozási joggal részt vettek: 

Fuchs Gyula      alpolgármester 

dr. Szabó Tibor    jegyző  

dr. Kelemen Henrietta   aljegyző 

Babócsi Beáta     osztályvezető 

Köblös Anita     osztályvezető-helyettes 

Sebők Máté Zoltán     ifjúsági tanácsnok 

dr. Göndör-Kökény Katalin   osztályvezető-helyettes 

dr. Balázs Pál László    jogász 

Sashegyi Klaudia    szociálpolitikai ügyintéző 

Tüskés Józsefné    önkormányzati képviselő 

 

Meghívottak:  

Egresiné Beck Zsuzsanna   I. Számú Összevont Óvoda vezetője 

Geiger Tamás     Galéria ’13 intézményvezető  

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

 

Az ülést vezette: 

Orbán Gyöngyi a Bizottság elnöke 

 

Utalás a Bizottság határozatképességére:  

A Bizottság elnöke megállapította, hogy a Bizottság 6 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 Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által alapított kitüntetések, 

elismerő címek adományozásának rendjéről szóló 23/2019. (IX. 20.) önkormányzati 

rendelete módosítására (5) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

3. Javaslat közalapítványokkal közhasznú tevékenység ellátásáról szóló megállapodások 

megkötésére (10) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 
 

4. Javaslat intézményi dolgozók jutalmazására 2022. évben (11) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester  

5. Átfogó értékelés Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 2021. évi 

gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról (18) 

Előterjesztő: Babócsi Beáta osztályvezető 
 

6. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (19) 
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

7. Beszámoló a Soroksár Sport Club Kft-nek jutatott célzott támogatás és a de minimis 

támogatás felhasználásáról, valamint a 2021. évi szakmai tevékenységéről és 

vagyonkezeléséről 

Javaslat a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rendelkezései alapján készített 

egyszerűsített éves beszámoló elfogadására és a 2021. évi gazdálkodásának eredményeként 

létrejött adózott eredmény jóváhagyására (25) 

Előterjesztő: Dragóner Attila ügyvezető  
 

8. Beszámoló a Soroksári Sportcsarnok NKft-nek jutatott célzott támogatás felhasználásáról, 

valamint a 2021. évi szakmai tevékenységéről és vagyonkezeléséről 

Javaslat a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rendelkezései alapján készített egyszerűsített 

éves beszámoló elfogadására és a 2021. évi gazdálkodásának eredményeként létrejött adózott 

eredmény jóváhagyására (26) 

Előterjesztő: Kincses Péter ügyvezető igazgató 
 

9. Beszámoló a Galéria ’13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. gazdálkodásáról, a 

de minimis támogatás felhasználásáról. 
Javaslat a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rendelkezései alapján elkészített egyszerűsített 

éves beszámoló elfogadására és a 2021. évi gazdálkodásának eredményeként létrejött adózott 

eredmény és a közhasznúsági melléklet jóváhagyására (27) 

Előterjesztő: Geiger Tamás ügyvezető 
 

10. Beszámoló a közalapítványok működéséről, javaslat a közhasznúsági melléklet 

elfogadására (29) 

Előterjesztő: közalapítványok elnökei 
 

11. Javaslat az oktatást, nevelést végzők részére elismerő címek és kitüntetések 

adományozására (31) (Az Mötv. 46. § (2) bekezdésének a) pontja alapján: zárt ülés)  

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 



12. Javaslat Soroksári Fiatalok Fórumának tagjainak megválasztása érdekében benyújtott 

pályázatok elbírásálára (Az Mötv. 42. (2) bekezdésének b) pontja alapján – érintett kérésére- 

zárt ülésen tárgyalandó) 

Előterjesztő: Sebők Máté Zoltán ifjúsági tanácsnok, mint az SFF elnöke 

 

13. Egyebek 

 

A Bizottság 6 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 91/2022. (V.10.) határozata a 2022. május 

10-ei ülés napirendi pontjainak elfogadásáról 

Az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság a 2022. május 10-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 Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által alapított kitüntetések, 

elismerő címek adományozásának rendjéről szóló 23/2019. (IX. 20.) önkormányzati 

rendelete módosítására (5) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 
 

3. Javaslat közalapítványokkal közhasznú tevékenység ellátásáról szóló megállapodások 

megkötésére (10) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 
 

4. Javaslat intézményi dolgozók jutalmazására 2022. évben (11) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester  

5.  Átfogó értékelés Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 2021. évi 

gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról (18) 

Előterjesztő: Babócsi Beáta osztályvezető 
 

6. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (19) 
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 
 

7. Beszámoló a Soroksár Sport Club Kft-nek jutatott célzott támogatás és a de minimis 

támogatás felhasználásáról, valamint a 2021. évi szakmai tevékenységéről és 

vagyonkezeléséről 

Javaslat a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rendelkezései alapján készített egyszerűsített 

éves beszámoló elfogadására és a 2021. évi gazdálkodásának eredményeként létrejött adózott 

eredmény jóváhagyására (25) 

Előterjesztő: Dragóner Attila ügyvezető  
 

8. Beszámoló a Soroksári Sportcsarnok NKft-nek jutatott célzott támogatás felhasználásáról, 

valamint a 2021. évi szakmai tevékenységéről és vagyonkezeléséről 

Javaslat a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rendelkezései alapján készített egyszerűsített 

éves beszámoló elfogadására és a 2021. évi gazdálkodásának eredményeként létrejött adózott 

eredmény jóváhagyására (26) 

Előterjesztő: Kincses Péter ügyvezető igazgató 



 

9. Beszámoló a Galéria ’13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. gazdálkodásáról, a 

de minimis támogatás felhasználásáról. 
Javaslat a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rendelkezései alapján elkészített egyszerűsített éves 

beszámoló elfogadására és a 2021. évi gazdálkodásának eredményeként létrejött adózott eredmény és a 

közhasznúsági melléklet jóváhagyására (27) 

Előterjesztő: Geiger Tamás ügyvezető 
 

10. Beszámoló a közalapítványok működéséről, javaslat a közhasznúsági melléklet 

elfogadására (29) 

Előterjesztő: közalapítványok elnökei 
 

11. Javaslat az oktatást, nevelést végzők részére elismerő címek és kitüntetések 

adományozására (31) (Az Mötv. 46. § (2) bekezdésének a) pontja alapján: zárt ülés)  

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

12. Javaslat Soroksári Fiatalok Fórumának tagjainak megválasztása érdekében benyújtott 

pályázatok elbírásálára (Az Mötv. 42. (2) bekezdésének b) pontja alapján – érintett kérésére- 

zárt ülésen tárgyalandó) 

Előterjesztő: Sebők Máté Zoltán ifjúsági tanácsnok, mint az SFF elnöke 

 

13. 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 Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által alapított 

kitüntetések, elismerő címek adományozásának rendjéről szóló 23/2019. (IX. 20.) 

önkormányzati rendelete módosítására (5) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

Orbán Gyöngyi: Megkérdezi van-e kiegészítése az előterjesztőnek, majd kérdés, hozzászólás 

hiányában szavazásra teszi fel a határozati javaslatban foglaltakat. 

 

A Bizottság 6 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 92/2022. (V.10.) határozata Budapest 

Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által alapított kitüntetések, elismerő 

címek adományozásának rendjéről szóló 23/2019. (IX. 20.) önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló rendeletet megalkotásáról 

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

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által alapított kitüntetések, elismerő 



címek adományozásának rendjéről szóló 23/2019. (IX. 20.) önkormányzati rendelet 

módosítását.  

 

 

3. napirendi pont 

Javaslat közalapítványokkal közhasznú tevékenység ellátásáról szóló megállapodások 

megkötésére (10) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 
 

Orbán Gyöngyi: Kérdezi van e kiegészítés a napirendhez? Kérdés, hozzászólás a napirendi 

ponthoz? Továbbá kéri, hogy az érintettek jelentsék be érintettségüket.   

 

dr. Szabó Tibor: jelzi, hogy négy határozati javaslat van az első határozati javaslat arról szól, 

hogy mivel 10.000.000 forint lett betervezve a költségvetésbe, de az összigény az alapítványok 

részéről 26.000.000 Ft, ezért úgy lenne a határozati javaslat, hogy megemeli ezt a 10.000.000 

Ft összegű keretet a Képviselő-testület, hogy ki tudja elégíteni az igényeket. Aztán a három 

alapítvány: Soroksár Sportjáért Közalapítvány, a Klébl Márton Közalapítvány és a Soroksári 

Dunáért és Soroksár Városfejlesztéséért Közalapítvány vonatkozásában is van három 

megállapodás-tervezet a mellékletekben, tehát összesen négy határozati javaslat van. A 

Kuratóriumi elnökök, esetleg kuratóriumi tagok azok, akik érintettek lehetnek, akkor ezt 

célszerű bejelenteni. 

 

Egresi Antal: bejelenti érintettségét. 

 

Napholcz József: bejelenti érintettségét. 

 

Orbán Gyöngyi: Bejelenti érintettségét. 

 

Orbán Gyöngyi: egyben teszi fel a szavazást, aki kizárja az érintetteket a szavazásból, az 

igennel szavaz. 
 

A Bizottság 0 igen szavazattal, 5 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 93/2022. (V.10.) határozata Egresi Antal, 

Napholcz József és Orbán Gyöngyi szavazásból való kizárásáról  

Budapest Főváros XXIIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Oktatási, Közművelődési, 

Ifjúsági és Sport Bizottsága úgy dönt, hogy a „Javaslat közalapítványokkal közhasznú 

tevékenység ellátásáról szóló megállapodások megkötésére " c. napirendi pont tárgyalása során 

nem zárja ki a szavazásból - érintettsége miatt – Egresi Antalt, Napholcz Józsefet és Orbán 

Gyöngyit. 

 

Orbán Gyöngyi: javasolja, hogy a keretösszeg megemelésre kerüljön, de hogy milyen 

összegben arról döntsön a Képviselő-testület, illetve, hogy melyik alapítvány milyen összeget 

kapjon, arról is a Képviselő-testület döntsön. Kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra teszi 

fel a szavazást. 

 



A Bizottság 5 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 94/2022. (V.10.) határozata a 

közalapítványokkal közhasznú tevékenység ellátásáról szóló megállapodások 

megkötéséről 

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

közalapítványokkal közhasznú tevékenység ellátásáról szóló megállapodások megkötésére” c. 

napirendi ponttal kapcsolatban nem foglal állást.  

 

 

4. napirendi pont 

Javaslat intézményi dolgozók jutalmazására 2022. évben (11) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester  

 

A Bizottság 6 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 95/2022. (V.10.) határozata az intézményi 

dolgozók jutalmazásával kapcsolatos döntéséről 

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

hogy 

I.  2022. évben két alkalommal nettó 75.000-75.000 Ft/fő, éves szinten összesen nettó 

150.000,- Ft/fő átlagos mértékű pénzbeli jutalmat biztosítson az önkormányzat gazdasági 

szervezettel nem rendelkező intézményeiben azon dolgozók részére, akik jogviszonyban 

állnak, nem állnak felmondás alatt és a próbaidejüket már letöltötték. A jutalom fedezete 

az intézmények saját költségvetési kerete, szükség esetén kiegészítve a költségvetési 

maradvány összegéből.  

II. kérje fel a Polgármestert, hogy az Intézményvezetőket értesítse a döntéséről, továbbá 

szükség szerint gondoskodjon az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet 

módosításának előkészítéséről. 

 

 

5.napirendi pont 

Átfogó értékelés Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 2021. évi 

gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról (18) 

Előterjesztő: Babócsi Beáta 

 

Orbán Gyöngyi: Kérdezi van e kiegészítés a napirendhez? 

 

Babócsi Beáta: nincsen, megköszöni. 

 

Orbán Gyöngyi: Kérdés, hozzászólás a napirendi ponthoz? 

 

Egresi Antal: az anyag tartalmazza a rendkívüli települési támogatást bemutató táblázatot is, 

és folyamatosan csökken az igénybevevők mennyisége is. Szeretné megkérdezni, hogy mi az 

oka ennek a csökkenésnek. 



Babócsi Beáta: a tavalyi rendeletünk más 1 főre jutó jövedelemhatárral számolt, most 2022. 

január 1-jétől módosult az új pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló helyi 

rendelet van érvényben, ahol megemelésre kerültek az összeghatárok, reményeink szerint ez a 

jövő évben egy emelkedő tendenciát fog mutatni. 

 

Egresi Antal: megköszöni a választ. 

 

Orbán Gyöngyi : további kérdés hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a I. és II. határozati 

javaslatokat. 

 

A Bizottság 6 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 96/2022. (V.10.) határozata Budapest 

Főváros XXIII. kerület Soroskár Önkormányzata 2021. évi gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadásáról  

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

hogy 

I.  a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. 

§ (6) bekezdése alapján készült, Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

Önkormányzatának 2021. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 

szóló átfogó értékelés elfogadását.  

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

Soroksár Önkormányzatának 2021. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 

ellátásáról szóló átfogó értékelés Budapest Főváros Kormányhivatala Gyámügyi és 

Igazságügyi Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztálya részére történő megküldéséről. 

 

 

6. napirendi pont 

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (12) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester  
 

Orbán Gyöngyi: Tizenegy 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 6 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 97/2022. (V.10.) az Önkormányzat általi 

perindításról szóló 63/2022. (I. 20.) és a 138/2022. (III. 17.) határozatokkal módosított 

524/2021. (XI. 09.) határozat végrehajtási határidejének módosításáról 

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

hogy az Önkormányzat általi perindításról szóló 63/2022. (I. 20.) és a 138/2022.(III.17.) 

határozatokkal módosított 524/2021. (XI. 09.) határozat végrehajtási határidejét 2022. június 

30. napjára módosítsa. 

 



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

Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottságának 98/2022. (V.10.) 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 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 507/2021. (XI. 09.) határozatának végrehajtási 

határidejét 2022. október 31. napjára módosítsa. 

 

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

Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottságának 99/2022. (V.10.) határozata az 195325/9, 

195325/11, 195325/13 hrsz. alatti ingatlanok beépítésére vonatkozó kerületi építési 

szabályok módosításával kapcsolatos döntéséről szóló 509/2021. (XI. 09.) határozat 

végrehajtási határidejének módosításáról 

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

hogy az 195325/9, 195325/11, 195325/13 hrsz. alatti ingatlanok beépítésére vonatkozó kerületi 

építési szabályok módosításával kapcsolatos döntéséről szóló 509/2021. (XI. 09.) határozat 

végrehajtási határidejét 2022. december 31. napjára módosítsa.  

 

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

Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottságának 100/2022. (V.10.) határozata a kerület 

parkolási helyzetének javításáról szóló 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 543/2021. (XII. 07.) határozatának 

végrehajtási határidejét 2022. október 31. napjára módosítsa. 

 

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

Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottságának 101/2022. (V.10.) határozata Budapest 

Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének a 196572/2 helyrajzi 

számú, természetben az Orbán utcában található ingatlanból az M-101389 számú 

változási vázrajz szerint kialakuló (196572/18) helyrajzi számú ingatlan megvásárlásáról 

szóló 133/2021. (IV. 13.) határozata végrehajtási határidejének módosításáról  

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

hogy Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének a 196572/2 

helyrajzi számú, természetben az Orbán utcában található ingatlanból az M-101389 számú 

változási vázrajz szerint kialakuló (196572/18) helyrajzi számú ingatlan megvásárlásáról szóló 

133/2021. (IV. 13.) határozatának végrehajtási határidejét 2022. december 31. napjára 

módosítsa. 

 

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

Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottságának 102/2022. (V.10.) határozata Budapest 

Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének a 196752/4 helyrajzi 



számú, természetben az Orbán utcában található ingatlanból az M-101395 számú 

változási vázrajz szerint kialakuló (196572/16) helyrajzi számú ingatlan megvásárlásáról 

szóló 134/2021. (IV. 13.) határozata módosításáról  

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

hogy Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének a 196752/4 

helyrajzi számú, természetben az Orbán utcában található ingatlanból az M-101395 számú 

változási vázrajz szerint kialakuló (196572/16) helyrajzi számú ingatlan megvásárlásáról szóló 

134/2021. (IV. 13.) határozatának 

I.) II. pontját az alábbiak szerint módosítsa: 

„II. megteszi a vételi ajánlatot, és annak elfogadása esetén aláírja az I. pontban foglaltaknak, 

valamint a hatályos jogszabályoknak megfelelő, az M-101395 számú változási vázrajzzal 

megegyező tartalmú kisajátítási vázrajzra vonatkozóan elkészített kisajátítást pótló adásvételi 

szerződést” 

II.) végrehajtási határidejét 2022. december 31. napjára módosítsa. 

 

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

Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottságának 103/2022. (V.10.) határozata Budapest 

Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének a 195519/4 helyrajzi 

számú, természetben a Tompaház utca - Szérűskert utcában található ingatlanból a K-

101962 számú változási vázrajz szerint kialakuló 195519/51 helyrajzi számú ingatlan 

megvásárlásáról szóló 260/2021. (VI. 08.) határozata hatályon kívül helyezéséről 

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

hogy Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének a 195519/4 

helyrajzi számú, természetben a Tompaház utca - Szérűskert utcában található ingatlanból a K-

101962 számú változási vázrajz szerint kialakuló 195519/51 helyrajzi számú ingatlan 

megvásárlásáról szóló 260/2021. (VI. 08.) határozatát helyezze hatályon kívül. 
 

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

Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottságának 104/2022. (V.10.) 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 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 443/2021. (X. 12.) határozatának végrehajtási 

határidejét 2022. október 31. napjára módosítsa. 

 

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

Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottságának 105/2022. (V.10.) határozata az 

önkormányzati intézményekkel, illetve gazdasági társasággal megkötendő 



vagyonhasználati és -hasznosítási megállapodásokról szóló 571/2021. (XII. 07.) határozata 

végrehajtási határidejének módosításáról  

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

hogy az önkormányzati intézményekkel, illetve gazdasági társasággal megkötendő 

vagyonhasználati és -hasznosítási megállapodásokról szóló 571/2021. (XII. 07.) határozatának 

végrehajtási határidejét 2022. július 31. napjára módosítsa. 

 

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

Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottságának 106/2022. (V.10.) határozata a 135 jelzésű 

autóbusz járattal kapcsolatos döntéséről szóló 561/2021. (XII. 07.) határozat végrehajtási 

határidejének módosításáról 

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

hogy a 135 jelzésű autóbusz járattal kapcsolatos döntéséről szóló 561/2021. (XII. 07.) 

határozatának végrehajtási határidejét 2022. december 31. napjára módosítsa. 

 

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

Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottságának 107/2022. (V.10.) határozata a Dr. Jakab 

Erzsébet által működtetett felnőtt háziorvosi körzet ellátásával kapcsolatos döntések 

meghozataláról szóló 139/2022. (III. 17.) határozat hatályon kívül helyezéséről 

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

hogy a Dr. Jakab Erzsébet által működtetett felnőtt háziorvosi körzet ellátásával kapcsolatos 

döntések meghozataláról szóló 139/2022. (III. 17.) határozatát helyezze hatályon kívül. 

 

7. napirendi pont  

Beszámoló a Soroksár Sport Club Kft-nek jutatott célzott támogatás és a de minimis 

támogatás felhasználásáról, valamint a 2021. évi szakmai tevékenységéről és 

vagyonkezeléséről 

Javaslat a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rendelkezései alapján készített 

egyszerűsített éves beszámoló elfogadására és a 2021. évi gazdálkodásának 

eredményeként létrejött adózott eredmény jóváhagyására (25) 

Előterjesztő: Dragóner Attila ügyvezető  

 

Orbán Gyöngyi: az előterjesztő nincs jelen az ülésen. Kiegészítése van Jegyző Úrnak. 

 

dr. Szabó Tibor: Tisztelt Bizottság, az előző bizottsági ülésen fölmerült, hogy a beszámolóban 

szerepel bruttó 208.000.000 Ft adózott eredmény, amely egyrészt ugye az MLSZ által Tao 

támogatásként leutalt összeg lenne,  csak a Sberbanknak a helyzete okán ugye jelen állás szerint 

ez nem áll rendelkezésre 100.000 euró az, amit a konszolidáció már biztosított viszont a 

végelszámolásban az előzetes információk alapján van annyi fedezet a banknál illetve vélhetően 

lesz egy olyan felvásárló, ha lehet így fogalmazni, aki a hitelezőket kielégíti. Tehát ez egy Tao 

támogatás, célzott, adott célhoz feladathoz kötött támogatás, amely jelen állás szerint még 

függőben van, de reméljük, hogy megkapja a klub, és akkor a Tao kérelmében foglaltak szerint 

fel tudja használni. 

 

Orbán Gyöngyi: Megkérdezi van e kérdés, hozzászólás? További kérdés hozzászólás 

hiányában szavazásra teszi fel a I. II. és IV. határozati javaslatokat. 

 

A Bizottság 6 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 108/2022. (V.10.) határozata a Soroksár 

Sport Club Kft-nek jutatott célzott támogatás és a de minimis támogatás felhasználásáról, 

valamint a 2021. évi szakmai tevékenységéről és vagyonkezeléséről készített beszámoló, 

továbbá a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rendelkezései alapján készített 

egyszerűsített éves beszámoló elfogadásáról és a 2021. évi gazdálkodásának 

eredményeként létrejött adózott eredmény jóváhagyásáról 

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

hogy  

I. fogadja el a Soroksár Sport Club Kft-nek jutatott célzott támogatás és de minimis 

támogatás felhasználásáról, valamint a 2021. évi szakmai tevékenységéről és 

vagyonkezeléséről készített beszámolót, továbbá a Számvitelről szóló 2000. évi C. 

törvény rendelkezései alapján készített egyszerűsített éves beszámolót.  

II. A Soroksár Sport Club Kft. 2021. évi gazdálkodásának eredményeként létrejött 

208.704.000,-Ft adózott eredményt hagyja jóvá. Az adózott eredményből 

208.704.000,-Ft -ot eredménytartalékba helyezzen. 

III. döntésről értesítse a Soroksár Sport Club Kft. ügyvezetőjét. 

 

8. napirendi pont 

Beszámoló a Soroksári Sportcsarnok NKft-nek jutatott célzott támogatás 

felhasználásáról, valamint a 2021. évi szakmai tevékenységéről és vagyonkezeléséről 

Javaslat a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rendelkezései alapján készített 

egyszerűsített éves beszámoló elfogadására és a 2021. évi gazdálkodásának 

eredményeként létrejött adózott eredmény jóváhagyására (26) 

Előterjesztő: Kincses Péter ügyvezető igazgató 

 

Orbán Gyöngyi: kérdezi, hogy van e kiegészítés? Megkérdezi van e kérdés, hozzászólás? 

Kérdés hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a I. II. és IV. határozati javaslatokat. 
 

A Bizottság 6 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 109/2022. (V.10.) határozata a Soroksári 

Sportcsarnok NKft.nek jutatott célzott támogatás felhasználásáról, valamint a 2021. évi 

szakmai tevékenységéről és vagyonkezeléséről készített beszámoló, továbbá a 

Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rendelkezései alapján készített egyszerűsített éves 

beszámoló elfogadásáról és a 2021. évi gazdálkodásának eredményeként létrejött adózott 

eredmény jóváhagyásáról 

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

hogy 

I. fogadja el a Soroksári Sportcsarnok NKft-nek jutatott célzott támogatás 

felhasználásáról, valamint a 2021. évi szakmai tevékenységéről és 

vagyonkezeléséről készített beszámolót, továbbá a Számvitelről szóló 2000. évi C. 

törvény rendelkezései alapján készített egyszerűsített éves beszámolót.  

II. Soroksári Sportcsarnok NKft. 2021. évi gazdálkodásának eredményeként létrejött 

68.000,-Ft adózott eredményt hagyja jóvá. Az adózott eredményből 68.000,-Ft -ot 

eredménytartalékba helyezzen. 

III. döntésről értesítse a Soroksári Sportcsarnok Nonprofit Kft. ügyvezetőjét. 



 

9. napirendi pont 

Beszámoló a Galéria ’13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. gazdálkodásáról, 

a de minimis támogatás felhasználásáról. 

Javaslat a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rendelkezései alapján elkészített 

egyszerűsített éves beszámoló elfogadására és a 2021. évi gazdálkodásának 

eredményeként létrejött adózott eredmény és a közhasznúsági melléklet jóváhagyására 

(27) 

Előterjesztő: Geiger Tamás ügyvezető 

 

Orbán Gyöngyi: kérdezi, hogy van e kiegészítés? 

 

Geiger Tamás: nincs kiegészítés. 

 

Orbán Gyöngyi: Kérdezi, hogy van e kérdés, hozzászólás? Kérdés hozzászólás hiányában 

szavazásra teszi fel az I. II. és IV. határozati javaslatokat. Megköszöni minden ügyvezető 

munkáját és további jó munkát kíván. 

 

A Bizottság 6 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 110/2022. (V.10.) határozata a Galéria 

’13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. gazdálkodásáról, a de minimis 

támogatások felhasználásáról, valamint a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 

rendelkezései alapján elkészített egyszerűsített éves beszámoló és közhasznúsági melléklet 

elfogadásáról 

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

hogy 

I. fogadja el a Galéria ’13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft-nek jutatott 

célzott támogatás és de minimis támogatás felhasználásáról, valamint a 2021. évi 

szakmai tevékenységéről és vagyonkezeléséről, és a Számvitelről szóló 2000. évi C. 

törvény rendelkezései alapján készített egyszerűsített éves beszámolót és 

közhasznúsági mellékletet. 
II. a Galéria ’13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft 2021. évi 

gazdálkodásának eredményeként létrejött 159 ezer Ft adózott eredményt hagyja 

jóvá. Az adózott eredményből 159 ezer Ft -ot eredménytartalékba helyezzen. 
III. döntésről értesítse a Galéria ’13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. 

ügyvezetőjét. 

 

10. napirendi pont 

Beszámoló a közalapítványok működéséről, javaslat a közhasznúsági melléklet 

elfogadására (29) 

Előterjesztő: közalapítványok elnökei 

 

Orbán Gyöngyi: 3 alapítványról beszélünk, kéri, hogy itt is jelentsék be érintettségüket az 

érintettek. Majd bejelenti érintettségét mint a Klébl Márton Alapítvány Közalapítvány 

kuratóriumi elnöke. Egresi Antal és Napholcz József úr is bejelenti érintettségét. 

 



Orbán Gyöngyi: egyben teszi fel a szavazást, aki kizárja az érintetteket a szavazásból, az 

igennel szavaz. 

 

A Bizottság 0 igen szavazattal, 6 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 111/2022. (V.10.) határozata Egresi 

Antal, Napholcz József és Orbán Gyöngyi szavazásból való kizárásáról  

Budapest Főváros XXIIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Oktatási, Közművelődési, 

Ifjúsági és Sport Bizottsága úgy dönt, hogy 

a „Beszámoló a közalapítványok működéséről, javaslat a közhasznúsági melléklet 

elfogadására" c. napirendi pont tárgyalása során nem zárja ki a szavazásból - érintettsége miatt 

– Egresi Antalt, Napholcz Józsefet és Orbán Gyöngyit. 

 

Orbán Gyöngyi: kérdés, hozzászólás hiányában egyben teszi fel a 3 Alapítvány beszámolóját 

szavazásra, amikről külön-külön határozatok fognak születni.  

 

A Bizottság 6 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 112/2022. (V.10.) határozata a Soroksár 

Sportjáért Közalapítvány közhasznú tevékenység ellátásáról szóló megállapodással 

biztosított pénzeszköz felhasználásáról szóló beszámolójának, valamint a Számvitelről 

szóló 2000. évi C. törvény rendelkezései alapján elkészített egyszerűsített éves 

beszámolójának és közhasznúsági mellékletének elfogadásáról 

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

hogy 

I. a Soroksár Sportjáért Közalapítvány közhasznú tevékenység ellátásról szóló 

megállapodással biztosított pénzeszköz felhasználásáról szóló beszámolóját, a 

számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rendelkezései alapján elkészített éves 

beszámolóját és közhasznúsági mellékletét fogadja el. 

II. kérje fel a Kuratórium elnökét, hogy a döntés alapján a szükséges intézkedéseket 

tegye meg. 

 

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

Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottságának 113/2022. (V.10.) határozata a Klébl 

Márton Közalapítvány Soroksár Közoktatásáért, Közművelődéséért és Művészeti 

Oktatásáért közhasznú tevékenység ellátásáról szóló megállapodással biztosított 

pénzeszköz felhasználásáról szóló beszámolójának, valamint a Számvitelről szóló 2000. 

évi C. törvény rendelkezései alapján elkészített éves beszámolójának és közhasznúsági 

mellékletének elfogadásáról 

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

hogy 

I. a Klébl Márton Közalapítvány Soroksár Közoktatásáért, Közművelődéséért és 

Művészeti Oktatásáért közhasznú tevékenység ellátásáról szóló megállapodással 

biztosított pénzeszköz felhasználásáról szóló beszámolóját, valamint a 

Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rendelkezései alapján elkészített éves 

beszámolójának és közhasznúsági mellékletét fogadja el. 



II. kérje fel a Kuratórium elnökét, hogy a döntés alapján a szükséges intézkedéseket 

tegye meg.  

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

Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottságának 114/2022. (V.10.) határozata a Soroksári 

Dunáért és Soroksár Városfejlesztéséért Közalapítvány számvitelről szóló 2010. évi C. 

törvény rendelkezései alapján elkészített éves beszámolójának és közhasznúsági 

mellékletének elfogadásáról 

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

hogy 

I. a Soroksári Dunáért és Soroksár Városfejlesztéséért Közalapítvány számvitelről 

szóló 2010. évi C. törvény rendelkezései alapján elkészített éves beszámolóját és 

közhasznúsági mellékletét fogadja el. 

II. kérje fel a Kuratórium elnökét, hogy a döntés alapján a szükséges intézkedéseket 

tegye meg. 

 

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 

 

13. napirendi pont 

Egyebek 

 

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

megköszöni a megjelentek részvételét és az ülést 11.17 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 


