
JEGYZŐKÖNYV 

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

testületének az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága 

2022. október 11. 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 Ferenc 

 

nem képviselő bizottsági tagok:  Baucsek Rajmund 

Napholcz József 

 

Távolmaradását előre jelezte:   dr. Staudt Csaba 

Herling Erik 

Tanácskozási joggal részt vettek: 

Fuchs Gyula      alpolgármester 

dr. Szabó Tibor    jegyző  

Babócsi Beáta     osztályvezető 

Köblös Anita     osztályvezető-helyettes 

Jackl Henriett Katalin    nemzetiségi referens 

 

Meghívottak:  

Egresiné Beck Zsuzsanna   I. Számú Összevont Óvoda vezetője 

Káposztásné Kosztya Henrietta  II. Számú Napsugár Óvoda és konyha vezetője 

Ternesz Ferencné    III. Számú Összevont Óvoda  

Geiger Tamás     Galéria ’13 intézményvezető 

Holl Loretta     Grassalkovich Antal Általános Iskola mb. vezetője 

 

Az ülést vezette: 

Orbán Gyöngyi a Bizottság elnöke 

 

Utalás a Bizottság határozatképességére:  

A Bizottság elnöke megállapította, hogy a Bizottság 5 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 az általános iskolák körzethatáraival kapcsolatos előzetes véleményezésre (8)  

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

3. Javaslat az óvodákban visszamaradó gyermekek helyzetével kapcsolatos-, valamint az 

óvodai férőhelyek számának bővítésével kapcsolatos döntés meghozatalára (9) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 



4. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (12.) 
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

5. A nevelési intézmények vezetőinek beszámolója a 2021/2022. nevelési év 

tapasztalatairól (13) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

6. Egyebek 

 

A Bizottság 5 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 154/2022. (X.11.) határozata a 2022. 

október 11-ei ülés napirendi pontjainak elfogadásáról 

Az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság a 2022. október 11-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 az általános iskolák körzethatáraival kapcsolatos előzetes véleményezésre (8)  

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

3. Javaslat az óvodákban visszamaradó gyermekek helyzetével kapcsolatos-, valamint az 

óvodai férőhelyek számának bővítésével kapcsolatos döntés meghozatalára (9) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

4. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (12.) 
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

5. A nevelési intézmények vezetőinek beszámolója a 2021/2022. nevelési év 

tapasztalatairól (13) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

6. 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 az általános iskolák körzethatáraival kapcsolatos előzetes véleményezésre (8)  

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

Orbán Gyöngyi: Megkérdezi van-e kiegészítése az előterjesztőnek? 

 

Babócsi Beáta: Nincs kiegészíteni valója. 

 

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

 

 

A Bizottság 5 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 155/2022. (X.11.) határozata az általános 

iskolák felvételi körzethatárainak előzetes véleményezéséről 

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

hogy  

I. a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (8) bekezdése, továbbá a 

nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

szóló 20/2012. (VII. 31.) EMMI rendelet 24. § (1) bekezdése alapján Soroksár közigazgatási 

területére a 2022/2023. tanévre megállapított kötelező felvételt biztosító iskolai körzethatárok 

módosítását a következő (2023/2024.) tanévre vonatkozóan ne tartsa szükségesnek. 

II. kérje fel a Polgármestert, hogy a döntésről értesítse a Dél-Pesti Tankerületi Központ 

tankerületi igazgatóját. 
 

 

3. napirendi pont 

Javaslat az óvodákban visszamaradó gyermekek helyzetével kapcsolatos-, valamint az 

óvodai férőhelyek számának bővítésével kapcsolatos döntés meghozatalára (9) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

Orbán Gyöngyi: Megkérdezi van-e kiegészítése az előterjesztőnek? 

 

Babócsi Beáta: Nincs kiegészíteni valója. 

 

Orbán Gyöngyi: Kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel az 1. és 2. határozati 

javaslatokat.  

 

A Bizottság 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett saját hatáskörében az 

alábbi határozatot hozta. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

156/2022. (X.11.) határozata az óvodákban visszamaradó gyermekek helyzetével 

kapcsolatos döntéséről  

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

hogy  

I. állapítsa meg, hogy a vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján az óvodákban 

visszamaradó gyermekek helyzetével kapcsolatban az Önkormányzat intézkedésre 

nem jogosult. Hívja fel az óvodavezetőket, hogy a tankötelezettség alól felmentett, 

óvodában visszamaradó gyermekek ügyében, amennyiben a felmentéssel nem 

értenek egyet, saját hatáskörben tegyék meg az általuk szükségesnek ítélt 

intézkedéseket. 

II.          kérje fel a Polgármestert, hogy a döntésről az érintett intézmények vezetőit értesítse.  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

157/2022. (X.11.) határozata az óvodabővítéssel kapcsolatos döntésről  

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

hogy  

I. hatalmazza fel a Polgármestert tárgyalások kezdeményezésére településrendezési 

szerződéssel érintett beruházó vállalkozókkal óvodabővítés, új óvoda építésének előmozdítása 



érdekében, valamint szükség esetén a szerződések Önkormányzat érdekeit nem sértő módon 

történő módosítására. 

II. kérje fel Polgármestert, hogy a 2023. évi tényleges költségvetés ismeretében vizsgálja meg 

annak lehetőségét, hogy 2024. évben a költségvetés lehetőséget ad-e új óvoda építésére, 

meglévő óvoda bővítésére. 

 

 

4. napirendi pont 

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (12) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester  

 
 

Orbán Gyöngyi: 5 határozati javaslat szerepel az előterjesztésben. Kérdezi, hogy van-e 

kiegészítése, majd kérdése, hozzászólása valakinek? Kérdés, hozzászólás hiányában a 

határozati javaslatokat egyben teszi fel szavazásra, amikről külön-külön határozatok fognak 

születni.  

 

A Bizottság 5 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 158/2022. (X.11.) határozata a 186784/5 

helyrajzi számú ingatlan részleges értékesítéséről szóló, a 49/2022. (I. 20.) határozattal 

módosított 300/2021. (VII. 06.) határozata hatályon kívül helyezéséről 

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

hogy a 186784/5 helyrajzi számú ingatlan részleges értékesítéséről szóló, a 49/2022. (I. 20.) 

határozatával módosított 300/2021. (VII. 06.) határozatát helyezze hatályon kívül. 

 

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

Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottságának 159/2022. (X.11.) határozata az 

Önkormányzat általi perindításról szóló 63/2022. (I. 20.), 138/2022. (III. 17.), a 194/2022. 

(V. 12.) és a 275/2022.(VII. 14.) 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.), 138/2022. (III. 17.), a 194/2022. (V. 

12.) és a 275/2022. (VII. 14.) határozatokkal módosított 524/2021. (XI. 09.) határozat 

végrehajtási határidejét 2023. március 31. napjára módosítsa. 

 

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

Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottságának 160/2022. (X.11.) határozata Soroksári 

Sportközpont létrehozásával kapcsolatos elvi támogatásáról szóló 89/2022. (II. 17.) 

határozat végrehajtási határidejének módosításáról  

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

hogy a Soroksári Sportközpont létrehozásával kapcsolatos elvi támogatásáról szóló 89/2022. 

(II. 17.) határozat végrehajtási határidejét 2023. szeptember 30. napjára módosítsa. 

 

 



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

Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottságának 161/2022. (X.11.) határozata 

„lomtalanító” udvar létrehozásával kapcsolatos döntés meghozataláról szóló 91/2022. (II. 

17.) határozata végrehajtási határidejének módosításáról  

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

hogy a lomtalanító” udvar létrehozásával kapcsolatos döntés meghozataláról szóló 91/2022. (II. 

17.) határozata végrehajtási határidejét 2023. szeptember 30. napjára módosítsa. 

 

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

Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottságának 162/2022. (X.11.) határozata a Fővárosi 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság – célzottan Dél-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség 

XX. Kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság – 2022. évi támogatásáról szóló 565/2021. 

(XII. 07.) határozata 1. számú mellékletének módosításáról 

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

hogy  

I. a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság – célzottan Dél-pesti Katasztrófavédelmi 

Kirendeltség XX. Kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság – 2022. évi támogatásáról szóló 

565/2021. (XII. 07.) határozata 1. számú mellékletének IV. 6. pontja helyébe a következő 

rendelkezés lépjen: 

„IV/6.Adományozott az I/2. pontban meghatározott támogatási összeget jelen szerződés 

hatálybalépésének napjától 2023. május 30. napjáig használhatja fel. Adományozott köteles a 

támogatási összeg felhasználását követő 30 napon belül, de legkésőbb 2023. június 30. napjáig 

(a szerződés 3. melléklete felhasználásával) elszámolni Adományozó felé.”   

II. kérje fel a Polgármestert a döntés közlésére az érintettel. 

III. kérje fel a Polgármestert a szerződés I. pontban foglaltak szerinti módosítására. 

 

 

5. napirendi pont  

A nevelési intézmények vezetőinek beszámolója a 2021/2022. nevelési év tapasztalatairól 

(13) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

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

 

Babócsi Beáta: Nincs kiegészíteni valója. 

 

Orbán Gyöngyi: megköszöni az intézményvezetők beszámolóját és tartalmas munkáját, majd 

kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a 1. 2. 3. határozati javaslatokat. 

 

A Bizottság 5 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 163/2022. (X.11.) határozata az I. sz. 

Összevont Óvoda intézményvezetőjének az intézmény 2021/2022. 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 2021/2022. 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-testülete Oktatási, 

Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottságának 164/2022. (X.11.) határozata a II. sz. 

Napsugár Óvoda és konyha intézményvezetőjének az intézmény 2021/2022. nevelési évben 

végzett tevékenységről szóló beszámolója elfogadásáról 

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

hogy  

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

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-testülete Oktatási, 

Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottságának 165/2022. (X.11.) határozata a III. sz. 

Összevont Óvoda intézményvezetőjének az intézmény 2021/2022. 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 2021/2022. 

nevelési évben végzett tevékenységről szóló beszámolóját fogadja el. 

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

döntéséről. 

 

6. napirendi pont 

Egyebek 

 

Egresi Antal: érdeklődik, hogy az óvodákban, hogyan alakul az ingyenes étkezést 

igénybevevők száma és az összes gyermeklétszámához képest milyen százalékban fordul elő, 

hogy ingyenesen étkeznek, valamint kérdezi, hogy a 3 intézmény esetében hogyan oldják meg 

azt, hogy a gyerekek, akik ingyenesen étkeznek, hogyan és miképpen mondják le az étkezést, 

ha nem megy a gyermek intézménybe. Milyen költséget jelent az Önkormányzat számára, ha 

az étkezéseket nem mondják le a szülők, tudomása szerint nem mondják le a szülők az étkezést, 

ez jelentős költséget eredményezhet az Önkormányzatnál. Megkérdezi az intézményvezetőket, 

hogy hogyan alakul intézményükben a lemondások.  

 

Egresiné Beck Zsuzsanna: az I. sz. Összevont Óvodában 84-85% százalék az ingyenesen 

étkező gyermekek létszáma, most módosították a házirendet, eddig a szülők voltak kötelesek 

lemondani az étkeztetést, a házirendet most szigorítás képpen módosították, úgy hogy a 

gyermekvédelmi felelős, amennyiben a szülő nem hozza semmilyen igazolást 2 napig, akkor 

lemondják az étkezését.  

 

Káposztásné Kosztya Henrietta: a II. sz. Napsugár Óvoda könnyebb helyzetben van, saját 

főzőkonyhával rendelkezik így a reggeli létszámának megfelelően főznek, azok a gyerekek, 



akik nullásak és esetleg nem mondták le az ebédet azoknál is lemondásra kerülnek, ha reggel 

nincs bent, rögtön kiderül, hogy ki érkezik be az óvodába 

 

Orbán Gyöngyi: hány százalékos az ingyen étkezők aránya? 

 

Káposztásné Kosztya Henrietta: 86-90%, nagyon sok a több gyermekes család, akiknek 

ingyenesen jár az étkezés, illetve tartósan beteg és testvérkedvezményesek is jelentkeznek, az 

alacsony jövedelmű családok is szintén.  

 

Ternesz Ferencné: kb. 70% a térítésmentesen étkező gyermekek száma. Ha változik a család 

jövedelme jelezni szokták a szülők, hogy nem kérik tovább a kedvezményt. Néhány család van, 

aki nem jelez, bárhogy kérik őket, velük nehezebb kommunikálni, folyamatosan odafigyelnek 

az igazolatlan hiányzások miatt is. 

 

Egresi Antal: megköszöni a válaszadást. 

 

 

Orbán Gyöngyi:Jelzi, hogy 2. aláíró személyéről kell dönteni. Megkérdezi ki vállalja? 

 

Egresi Antal: vállalja. 

 

 A Bizottság 5 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 166/2022. (X.11.) határozata a 2022. 

október 11-ei üléséről készült jegyzőkönyvek aláírójáról 

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

Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága úgy dönt, hogy a 2022. október 11-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 11.08 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 


