
JEGYZŐKÖNYV 

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

testületének az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága 

2022. január 18. 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 

 

nem képviselő bizottsági tagok:  Herling Erik 

Baucsek Rajmund  

      Napholcz József 

       

Tanácskozási joggal részt vettek: 

Fuchs Gyula      alpolgármester 

dr. Szabó Tibor    jegyző  

dr. Kelemen Henrietta   aljegyző 

Babócsi Beáta     osztályvezető 

Köblös Anita     osztályvezető-helyettes 

dr. Weidinger Brigitta   osztályvezető 

Sebők Máté Zoltán     Ifjúsági Tanácsnok 

 

Meghívottak:  

Geiger Tamás      Galéria 13 Soroksár Nkft. 

Egresiné Beck Zsuzsanna   I. Számú Összevont Óvoda vezetője 

Hatosné Pásztor Gabriella   II. Számú Napsugár Óvoda vezetője 

Ternesz Ferencné    III. Számú Összevont Óvoda vezetője 

Tóth János     Tankerületi Igazgató 

Hantos-Jarábik Klára    Táncsics Mihály Művelődési Ház vezetője  

Somogyiné Mészáros Klára   Kerületi Közalkalmazottak Érdekvédelmi T. 

 

Az ülést vezette: 

Orbán Gyöngyi a Bizottság elnöke 

 

Utalás a Bizottság határozatképességére:  

A Bizottság elnöke megállapította, hogy a Bizottság 7 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 helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló új önkormányzati 

rendelet megalkotására (2) 



Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző 

 

3. Javaslat a Soroksári Sportcsarnok NKft.-vel és a Soroksári Sport Club Kft.-vel 

történő megállapodások megkötésére (11) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

4. Javaslat az óvodák és tagintézményeik 2022. évi nyári zárva tartásának és ügyeleti 

rendjének elfogadására (14) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

5. Javaslat a Prizma-Junior Vendéglátó Zrt. 2022. évi szolgáltatási díjainak 

megállapítására (15) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 
 

6. Javaslat a 2022/23-as tanévre vonatkozó általános iskolai felvételi körzetek 

véleményezésére (17) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

7. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (19) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 
 

8. Beszámoló a Soroksári Fiatalok Fórumának 2021. évi működéséről (20) 

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

 

9. Tájékoztató a jogszabályváltozásokról (21) 

Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző 

 

10. Javaslat az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság Ügyrendjének 

módosítására 

Előterjesztő: Orbán Gyöngyi 
 

11. Egyebek 

 

A Bizottság 7 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 1/2022. (I.18.) határozata a 2022. január 

18-ai ülés napirendi pontjainak elfogadásáról 

Az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság a 2022. január 18-ai 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 a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló új önkormányzati 

rendelet megalkotására (2) 

Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző 

3. Javaslat a Soroksári Sportcsarnok NKft.-vel és a Soroksári Sport Club Kft.-vel 

történő megállapodások megkötésére (11) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 



 

4. Javaslat az óvodák és tagintézményeik 2022. évi nyári zárva tartásának és ügyeleti 

rendjének elfogadására (14) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

5. Javaslat a Prizma-Junior Vendéglátó Zrt. 2022. évi szolgáltatási díjainak 

megállapítására (15) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 
 

6. Javaslat a 2022/23-as tanévre vonatkozó általános iskolai felvételi körzetek 

véleményezésére (17) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

7. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (19) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 
 

8.Beszámoló a Soroksári Fiatalok Fórumának 2021. évi működéséről (20) 

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

 
 

9. Tájékoztató a jogszabályváltozásokról (21) 

Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző 

 

10. Javaslat az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság Ügyrendjének 

módosítására 

Előterjesztő: Orbán Gyöngyi 

 

11. 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 a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló új önkormányzati 

rendelet megalkotására (2)  

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

Orbán Gyöngyi: Megkérdezi van-e kiegészítése az előterjesztőnek? 

 

dr. Szabó Tibor: Nincs 

 

Orbán Gyöngyi: Megkérdezi, van- e valakinek kérdése, hozzászólása? Kérdés, hozzászólás 

hiányában szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.  

 

A Bizottság 7 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 2/2022. (I.18.) határozata a helyi 

közművelődési feladatok ellátásáról szóló új önkormányzati rendelet megalkotásáról 

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

helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló új önkormányzati rendelet megalkotását. 
 

3. napirendi pont 

Javaslat a Soroksári Sportcsarnok NKft.-vel és a Soroksári Sport Club Kft.-vel történő 

megállapodások megkötésére (11) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 
 

Orbán Gyöngyi: Kérdezi van e kiegészítés a napirendhez, majd megkérdezi a Bizottság tagjait, 

hogy van-e a napirenddel kapcsolatosan valakinek kérdése, hozzászólása? 

Kérdés, kiegészítés hiányában szavazásra teszi fel az 1. 2. határozati javaslatok elfogadását. 
 

A Bizottság 4 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett saját hatáskörében az alábbi határozatot 

hozta. 
 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Oktatási, Közművelődési, 

Ifjúsági és Sport Bizottságának 3/2022. (I.18.) határozata támogatási szerződés Soroksári 

Sportcsarnok NKft.-vel történő megkötéséről  

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

hogy 

I. a Soroksári Sportcsarnok Kft. tevékenységét a 2022. évben 53.300.000,- Ft összeggel 

támogassa, amely összeg erejéig vállaljon kötelezettséget a 2022. évi költségvetés terhére, és 

amelyre vonatkozóan kösse meg a Soroksári Sportcsarnok Kft.-vel a jelen határozat 1. számú 

mellékletét képező támogatási szerződést, amelyet írjon alá arra az esetre kiterjedően is, ha a 

felek annak tartalmától az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérnek. 

II. kérje fel a Polgármestert, hogy gondoskodjon a határozat I. pontjában szereplő 

kötelezettségvállalás 2022. évi költségvetésben való szerepeltetéséről. 
 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Oktatási, Közművelődési, 

Ifjúsági és Sport Bizottságának 4/2022. (I.18.) határozata egyes szerződések Soroksár 

Sport Club Kft.-vel történő megkötéséről 

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

hogy  

I. kösse meg a Soroksár Sport Club Kft.-vel a jelen határozat 1. számú mellékletét képező, 

csekély összegű támogatás nyújtására irányuló megállapodást, amelyet írjon alá arra az esetre 

kiterjedően is, ha a felek annak tartalmától az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon 

eltérnek. A pénzbeli támogatás összegét 18.000.000- Ft-ban, az ingyenes használati jog értékét 

2.663.851,- Ft-ban, a támogatás támogatástartalmát pedig ezek összegében, azaz 20.663.851,- 

Ft -ban határozza meg, továbbá a pénzbeli támogatás 18.000.000,- Ft  összege erejéig vállaljon 

kötelezettséget a 2022. évi költségvetés terhére.  

II. a Soroksár Sport Club Kft. utánpótlás-nevelési tevékenységét 2022. évben 11.800.000 Ft 

összeggel támogassa, amely összeg erejéig vállaljon kötelezettséget a 2022. évi költségvetés 

terhére, és amelyre vonatkozóan kösse meg a Soroksár Sport Club Kft.-vel a jelen határozat 2. 

számú mellékletét képező támogatási szerződést, arra az esetre kiterjedően is, ha a felek annak 

tartalmától az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérnek. 

III. kösse meg a Soroksár Sport Club Kft.-vel a jelen határozat 3. számú mellékletét képező 

szponzorálási szerződést éves szinten 42.000.000, Ft + áfa összegű szponzori díj kikötésével, 

amely összeg erejéig vállaljon kötelezettséget a 2022. évi költségvetés terhére, és írja alá azt 



arra az esetre kiterjedően is, ha a felek annak tartalmától az Önkormányzat érdekeit nem sértő 

módon eltérnek.  

IV. kérje fel a Polgármestert, hogy gondoskodjon a határozat I-III. pontjaiban szereplő 

kötelezettségvállalások 2022. évi költségvetésben való szerepeltetéséről. 
 

4. napirendi pont 

Javaslat az óvodák és tagintézményeik 2022. évi nyári zárva tartásának és ügyeleti 

rendjének elfogadására (14) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 
 

Orbán Gyöngyi: Kérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólása bizottsági tagoknak? Kérdés, 

hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.  
 

A Bizottság 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül saját hatáskörében az alábbi 

határozatot hozta. 
 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Oktatási, Közművelődési, 

Ifjúsági és Sport Bizottságának 5/2022. (I.18.) határozata az Óvodák és tagintézményeik 

nyári zárva tartásának és nyári ügyeleti rendjének elfogadásáról 

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

hogy  

I. az óvodák és tagintézményeik nyári zárva tartását és nyári ügyeleti rendjét jelen 

határozat 1. melléklete szerint határozza meg. 

II. kérje fel a Polgármestert az érintettek értesítésére. 
 

5. napirendi pont  

Javaslat a Prizma-Junior Vendéglátó Zrt. 2022. évi szolgáltatási díjainak megállapítására 

(15) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 
 

Orbán Gyöngyi: Kérdezi, hogy van -e kiegészítése az előterjesztőnek? 
 

dr. Szabó Tibor: Annyi kiegészítést tesz, hogy a tisztelt bizottság javaslattételi jogával élhet 

és a kipontozott részek tekintetében 7,1%-os szerződés szerinti emelés mellett a szolgáltató 6,9 

%-os emelést kért még, a határozati javaslat II-es pontjában van opció arra, hogy a tisztelt 

bizottság a testület részére javasoljon 0 vagy 6,9 tized százalék közötti értéket, illetve a 

határozati javaslat III-as pontjában a végleges emelési %-nak az önkormányzat és a szülők 

közötti megosztási arányára tehet javaslatot, van még egy opció, hogy a tisztelt testület bízzák 

a döntést. 
 

Orbán Gyöngyi: javasolja, hogy arról szavazzanak, hogy a testület döntsön a kérdésben.  
 

Bizottság 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül saját hatáskörében az alábbi 

határozatot hozta. 
 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Oktatási, Közművelődési, 

Ifjúsági és Sport Bizottságának 6/2022. (I.18.) határozata a Prizma-Junior Közétkeztetési 

Zrt.-vel közétkeztetés tárgyában kötött szerződés módosításáról  

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

Junior Vendéglátó Zrt. 2022. évi szolgáltatási díjainak megállapítására” című napirendi 

ponttal kapcsolatban nem foglal állást. 
 



6. napirendi pont 

Javaslat a 2022/23-as tanévre vonatkozó általános iskolai felvételi körzetek véleményezésére 

(17) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 
 

Orbán Gyöngyi: Kérdezi, hogy van e. kiegészítése az előterjesztőnek? 

dr. Szabó Tibor: Nincs. 

Orbán Gyöngyi: Kérdezi, hogy a körzetek változatlanok maradtak-e? 

Babócsi Beáta: Igen, változatlanok.  

Orbán Gyöngyi: További kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a határozati 

javaslat „A” változatát. 
 

A Bizottság 4 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett saját hatáskörében az alábbi határozatot 

hozta. 
 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Oktatási, Közművelődési, 

Ifjúsági és Sport Bizottságának 7/2022. (I.18.) határozata a Dél-Pesti Tankerületi Központ 

által a 2022/2023. tanévre kialakított általános iskolai felvételi körzetek véleményezéséről 

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

hogy  

I. a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 24. § (1a) bekezdésébe foglalt 

véleményezési jogkörében eljárva, a Dél-Pesti Tankerületi Központ által a 2022/2023. 

tanévre kialakított általános iskolai felvételi körzetekkel kapcsolatban ne tegyen 

észrevételt. 

II. kérje fel a Polgármestert, hogy az általános iskolai felvételi körzetek véleményezéséről 

szóló döntéséről tájékoztassa a Dél-Pesti Tankerületi Központ tankerületi igazgatóját. 
 

7. napirendi pont 

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (30.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 
 

Orbán Gyöngyi: Huszonnyolc határozati javaslat szerepel az előterjesztésben. 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 határozatok 

fognak születni.  
 

A Bizottság 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül saját hatáskörében az alábbi 

határozatot hozta: 
 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Oktatási, Közművelődési, 

Ifjúsági és Sport Bizottságának 8/2022. (I.18.) határozata a Budapest XXIII. kerület 

Orbánhegy 196570/1,196568/5, 196567, 196566, 196565/1,196564/3, 196563, 196562, 

196550, 196549, 196548, 196547, 196546, 196545, 196544, 196395/2, 196396/2, 196403/4, 

196404/2 hrsz.-ú ingatlanok szabályozásáról és a 186855/5 hrsz.-ú ingatlan 

megvásárlásáról szóló, a 6/2018. (I. 23.) és 11/2019. (I. 22.) és 343/2020. (VII.14.) 

határozatokkal módosított 195/2015.(IV.14.) határozat módosításáról  

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

hogy I. a 6/2018. (I. 23.), 11/2019. (I. 22.) és 343/2020. (VII.14.) határozatokkal módosított 

195/2015.(IV.14.) határozat I. pontját az alábbiak szerint módosítsa:  



„I. 196458 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozóan a rendezési terv szerinti szabályozást végrehajtja. Ha 

az ingatlanok tulajdonjogát Soroksár Önkormányzata adásvétel útján nem tudja megszerezni, 

abban az esetben kezdeményezi és kérelmezi a kisajátítási eljárás megindítását.”  

II. a 6/2018. (I. 23.), 11/2019. (I. 22.) és 343/2020. (VII.14.) határozatokkal módosított 

195/2015.(IV.14.) határozat I. pontjának végrehajtási határidejét hosszabbítsa meg 2022. 

augusztus 31. napjáig.  
 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Oktatási, Közművelődési, 

Ifjúsági és Sport Bizottságának 9/2022. (I.18.) határozata Budapest Főváros XXIII. 

kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a 390/2019. (IX. 10.) 

határozatával valamint Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat 

Polgármesterének 248/2020. (V.12.) és 25/2021. (I. 19.) határozataival módosított, a 

Budapest XXIII. ker. külterület 0196572/10 helyrajzi számú, 3020 m2 területű, „szántó” 

művelési ágú ingatlanból a szabályozási terv tervezete szerinti közterület kialakításához 

szükséges ingatlanrész tulajdonjogának megszerzésére irányuló döntéséről, valamint az 

ingatlanrész végleges más célú hasznosítása, illetve belterületbe vonása 

engedélyeztetésének kezdeményezéséről (Millennium-telep és a Lidl Áruház között 

gyalogjárda és kerékpárút létesítése érdekében) szóló 487/2018. (XII.04.) határozata 

módosításáról 

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

hogy Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a 

390/2019. (IX. 10.) határozatával valamint Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

Önkormányzat Polgármesterének 248/2020. (V.12.) és 25/2021. (I. 19.) határozataival 

módosított, a Budapest XXIII. ker. külterület 0196572/10 helyrajzi számú, 3020 m2 területű, 

„szántó” művelési ágú ingatlanból a szabályozási terv tervezete szerinti közterület 

kialakításához szükséges ingatlanrész tulajdonjogának megszerzésére irányuló döntéséről, 

valamint az ingatlanrész végleges más célú hasznosítása, illetve belterületbe vonása 

engedélyeztetésének kezdeményezéséről (Millennium-telep és a Lidl Áruház között 

gyalogjárda és kerékpárút létesítése érdekében) szóló 487/2018. (XII.04.) határozata 

végrehajtási határidejét 2022. május 31. napjára módosítsa.  
 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Oktatási, Közművelődési, 

Ifjúsági és Sport Bizottságának 10/2022. (I.18.) határozata a 184290 helyrajzi számú, 

természetben a Budapest XXIII. kerület Szigetcsárda utcában található, az ingatlan-

nyilvántartás adatai szerint 1292 m2 területű „kivett lakóház, udvar” megnevezésű 

ingatlan 1/1 arányú tulajdoni hányadának értékesítéséről szóló, a 292/2020.(VI.09.) és 

27/2021. (I.19.) határozatokkal módosított 237/2019. (V.07.) határozat módosításáról  

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

hogy a 184290 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Szigetcsárda utcában 

található, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint 1292 m2 területű „kivett lakóház, udvar” 

megnevezésű ingatlan 1/1 arányú tulajdoni hányadának értékesítéséről szóló, a 

292/2020.(VI.09.) és 27/2021. (I.19.) határozatokkal módosított 237/2019. (V.07.) 

határozatának végrehajtási határidejét 2022. december 31. napjára módosítsa.  
 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Oktatási, Közművelődési, 

Ifjúsági és Sport Bizottságának 11/2022. (I.18.) határozata az Önkormányzat 

tulajdonában álló 186753/3 helyrajzi számú, természetben Bp. XXIII. Haraszti út 30/d sz. 

alatt található (tulajdoni lap szerinti címhely Pál apostol u. 2. „felülvizsgálat alatt”) 

ingatlan értékesítésére kiírandó nyilvános árverés feltételeinek megállapításáról szóló, 

435/2020. (X.13.) határozattal módosított 88/2020. (II.11.) határozat módosításáról  



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

hogy az Önkormányzat tulajdonában álló 186753/3 helyrajzi számú, természetben Bp. XXIII. 

Haraszti út 30/d sz. alatt található (tulajdoni lap szerinti címhely Pál apostol u. 2. „felülvizsgálat 

alatt”) ingatlan értékesítésére kiírandó nyilvános árverés feltételeinek megállapításáról szóló, 

435/2020. (X.13.) határozattal módosított 88/2020. (II.11.) határozatának végrehajtási 

határidejét 2022. december 31. napjára módosítsa.  
 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Oktatási, Közművelődési, 

Ifjúsági és Sport Bizottságának 12/2022. (I.18.) határozata Budapest Főváros XXIII. 

kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének a 185340 helyrajzi számú, 

természetben 1238 Budapest, Láng Endre utca 3/B. szám alatt található ingatlanra 

vonatkozó vételi ajánlatról szóló, 273/2021. (VI. 08.) és 406/2021. (IX. 14.) határozataival 

módosított 45/2021. (I.19.) határozata módosításáról  

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

hogy Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének a 185340 

helyrajzi számú, természetben 1238 Budapest, Láng Endre utca 3/B. szám alatt található 

ingatlanra vonatkozó vételi ajánlatról szóló, 273/2021. (VI. 08.) és 406/2021. (IX. 14.) 

határozataival módosított 45/2021. (I.19.) határozatának végrehajtási határidejét 2022. 

december 31. napjára módosítsa. 
 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Oktatási, Közművelődési, 

Ifjúsági és Sport Bizottságának 13/2022. (I.18.) határozata Soroksár Önkormányzata 

Polgármesterének a 186129/0/A/1 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. ker. 

Vecsés út 37., 1. ajtó alatti ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba kéréséről szóló 

100/2021. (III.16.) határozata módosításáról  

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

hogy Soroksár Önkormányzata Polgármesterének a 186129/0/A/1 helyrajzi számú, 

természetben Budapest XXIII. ker. Vecsés út 37., 1. ajtó alatti ingatlan ingyenes önkormányzati 

tulajdonba kéréséről szóló 100/2021. (III.16.) határozatának végrehajtási határidejét 2022. 

november 30. napjára módosítsa.  
 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Oktatási, Közművelődési, 

Ifjúsági és Sport Bizottságának 14/2022. (I.18.) határozata Budapest Főváros XXIII. 

kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének a 185618/2, 185618/4, 185616 és 

185617 helyrajzi számú, természetben a Jelző utcában, illetve a Hősök terén található 

ingatlanok megvásárlásáról szóló, a 405/2021 (IX. 14.) határozattal módosított 141/2021. 

(IV.13.) határozata módosításáról 

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

hogy Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének a 185618/2, 

185618/4, 185616 és 185617 helyrajzi számú, természetben a Jelző utcában, illetve a Hősök 

terén található ingatlanok megvásárlásáról szóló, a 405/2021 (IX. 14.) határozattal módosított 

141/2021. (IV.13.) határozatának végrehajtási határidejét 2022. március 31. napjára módosítsa. 
 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Oktatási, Közművelődési, 

Ifjúsági és Sport Bizottságának 15/2022. (I.18.) határozata Budapest Főváros XXIII. 

kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének a 195495/27 helyrajzi számú, 

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

101960számú változási vázrajz szerint kialakuló 195495/39 helyrajzi számú ingatlan 

megvásárlásáról szóló 258/2021.(VI.08.) határozata módosításáról  



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

hogy Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének a 

195495/27 helyrajzi számú, természetben a Tompaház utca - Szérűskert utcában található 

ingatlanból a K-101960számú változási vázrajz szerint kialakuló 195495/39 helyrajzi számú 

ingatlan megvásárlásáról szóló 258/2021.(VI.08.) határozatának végrehajtási határidejét 2022. 

február 28. napjára módosítsa.  
 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Oktatási, Közművelődési, 

Ifjúsági és Sport Bizottságának 16/2022. (I.18.) határozata Budapest Főváros XXIII. 

kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének a 195519/16 helyrajzi számú, 

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

102008számú változási vázrajz szerint kialakuló (195519/57) helyrajzi számú ingatlan 

megvásárlásáról szóló 262/2021.(VI.08.) határozata módosításáról 

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

hogy Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének a 

195519/16 helyrajzi számú, természetben a Tompaház utca - Szérűskert utcában található 

ingatlanból a K-102008számú változási vázrajz szerint kialakuló (195519/57) helyrajzi számú 

ingatlan megvásárlásáról szóló 262/2021.(VI.08.) határozata végrehajtási határidejét 2022. 

február 28. napjára módosítsa. 

 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Oktatási, Közművelődési, 

Ifjúsági és Sport Bizottságának 17/2022. (I.18.) határozata 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 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.) határozatának 

végrehajtási határidejét 2022. augusztus 31. napjára módosítsa.  
 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Oktatási, Közművelődési, 

Ifjúsági és Sport Bizottságának 18/2022. (I.18.) határozata Budapest Főváros XXIII. 

kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének a Budapest XXIII. kerület belterület 

185453/6 helyrajzi számú, természetben a Tompaház utcában található ingatlanból a K-

102089 számú változási vázrajz szerint kialakuló (185453/42) helyrajzi számú ingatlan 

megvásárlásáról szóló 287/2021.(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 

XXIII. kerület belterület 185453/6 helyrajzi számú, természetben a Tompaház utcában található 

ingatlanból a K-102089 számú változási vázrajz szerint kialakuló (185453/42) helyrajzi számú 

ingatlan megvásárlásáról szóló 287/2021.(VI.08.) határozata végrehajtási határidejét 2022. 

július 31. napjára módosítsa. 
 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Oktatási, Közművelődési, 

Ifjúsági és Sport Bizottságának 19/2022. (I.18.) határozata Budapest Főváros XXIII. 

kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének a Budapest XXIII. kerület belterület 



185453/14 helyrajzi számú, természetben a Tompaház utcában található ingatlanból a K-

102095 számú változási vázrajz szerint kialakuló (185453/44) helyrajzi számú ingatlan 

megvásárlásáról szóló 288/2021.(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 

XXIII. kerület belterület 185453/14 helyrajzi számú, természetben a Tompaház utcában 

található ingatlanból a K-102095 számú változási vázrajz szerint kialakuló (185453/44) 

helyrajzi számú ingatlan megvásárlásáról 288/2021.(VI.08.) határozata végrehajtási határidejét 

2022. július 31. napjára módosítsa. 
 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Oktatási, Közművelődési, 

Ifjúsági és Sport Bizottságának 20/2022. (I.18.) határozata a Budapest XXIII. kerület 

belterület 187621 helyrajzi számú, természetben 1239 Budapest, Haraszti út 17. szám 

alatti ingatlanra vonatkozó használati megállapodás megkötéséről szóló, a 448/2021. (X. 

12.) határozattal módosított 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, a 448/2021. (X. 12.) határozattal módosított 298/2021. (VII. 06.) 

határozatának végrehajtási határidejét 2022. június 30. napjára módosítsa. 
 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Oktatási, Közművelődési, 

Ifjúsági és Sport Bizottságának 21/2022. (I.18.) határozata a 186784/5 helyrajzi számú 

ingatlan részleges értékesítéséről szóló 300/2021. (VII.06.) határozata módosításáról  

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

hogy a 186784/5 helyrajzi számú ingatlan részleges értékesítéséről szóló 300/2021. (VII.06.) 

határozatának végrehajtási határidejét 2022. augusztus 31. napjára módosítsa.  
 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Oktatási, Közművelődési, 

Ifjúsági és Sport Bizottságának 22/2022. (I.18.) határozata a Budapest XXIII. ker. 185931 

hrsz.-ú, természetben 1238 Budapest XXIII. ker., Grassalkovich út 154. „felülvizsgálat 

alatt” címhelyen található, társasház ingatlan értékesítésével kapcsolatos döntéséről szóló 

362/2021. (IX. 14.) határozata módosításáról  

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

hogy a Budapest XXIII. ker. 185931 hrsz.-ú, természetben 1238 Budapest XXIII. ker., 

Grassalkovich út 154. „felülvizsgálat alatt” címhelyen található, társasház ingatlan 

értékesítésével kapcsolatos döntéséről szóló 362/2021. (IX. 14.) határozatának végrehajtási 

határidejét 2022. július 31. napjára módosítsa.  
 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Oktatási, Közművelődési, 

Ifjúsági és Sport Bizottságának 23/2022. (I.18.) határozata a Budapest 195519/1, 195519/2, 

195519/9, 195495/37 és 195495/38 helyrajzi számú, természetben a Szérűskert utca – 

Tompaház utcában található ingatlanok hatályos szabályozási terv szerint közútként 

kiszabályozandó részeinek kisajátításáról szóló 363/2021. (IX.14.) határozata 

módosításáról  

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

hogy a Budapest 195519/1, 195519/2, 195519/9, 195495/37 és 195495/38 helyrajzi számú, 

természetben a Szérűskert utca – Tompaház utcában található ingatlanok hatályos szabályozási 

terv szerint közútként kiszabályozandó részeinek kisajátításáról szóló 363/2021. (IX.14.) 

határozatának végrehajtási határidejét 2022. július 31. napjára módosítsa.  



 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Oktatási, Közművelődési, 

Ifjúsági és Sport Bizottságának 24/2022. (I.18.) határozata a GOH csomópont felüljáró 

festésével kapcsolatos döntéseiről szóló 47/2020. (I. 21.), a 20/2021. (I. 19.) és a 451/2021. 

(X. 12.) 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.), a 20/2021. (I. 

19.) és a 451/2021.(X.12.) határozatokkal módosított 303/2019. (VII. 02.) határozat 

végrehajtási határidejét 2022. június 30. napjára módosítsa. 
 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Oktatási, Közművelődési, 

Ifjúsági és Sport Bizottságának 25/2022. (I.18.) határozata a kerületi építési szabályzat 

módosításával kapcsolatos döntéséről szóló 400/2020. (IX.29.) határozat módosításáról 

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

hogy a kerületi építési szabályzat módosításával kapcsolatos döntéséről szóló 400/2020. 

(IX.29.) határozat végrehajtási határidejét 2022. december 31. napjára módosítsa.  
 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Oktatási, Közművelődési, 

Ifjúsági és Sport Bizottságának 26/2022. (I.18.) határozata a Budapest Főváros XXIII. 

kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 195847/55 hrsz.-ú telekre vonatkozó 

kerületi építési szabályok módosításával kapcsolatos döntéséről szóló 189/2021. (V.11.) 

határozat módosításáról 

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

hogy a 195847/55 hrsz.-ú telekre vonatkozó kerületi építési szabályok módosításával 

kapcsolatos döntéséről szóló 189/2021. (V.11.) határozat végrehajtási határidejét 2022. március 

31. napjára módosítsa.  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Oktatási, Közművelődési, 

Ifjúsági és Sport Bizottságának 27/2022. (I.18.) határozata Budapest Főváros XXIII. 

kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének a Horgász part 186862/3 hrsz.-ú 

lakótelekre vonatkozó kerületi építési szabályok módosításával kapcsolatos döntéséről 

szóló 248/2021. (VI.08.) határozat módosításáról 

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

hogy a Horgász part 186862/3 hrsz.-ú lakótelekre vonatkozó kerületi építési szabályok 

módosításával kapcsolatos döntéséről szóló 248/2021. (VI.08.) határozat végrehajtási 

határidejét 2022. július 31. napjára módosítsa.  
 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Oktatási, Közművelődési, 

Ifjúsági és Sport Bizottságának 28/2022. (I.18.) határozata az Alsónémedi-Soroksár 

határán lévő 5-ös főúti körforgalmat érintő kerületi építési szabályok módosításával 

kapcsolatos döntéséről szóló 429/2021. (X. 12.) határozat módosításáról 

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

hogy az Alsónémedi-Soroksár határán lévő 5-ös főúti körforgalmat érintő kerületi építési 

szabályok módosításával kapcsolatos döntéséről szóló 429/2021. (X. 12.) határozat végrehajtási 

határidejét 2022. július 31. napjára módosítsa.  
 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Oktatási, Közművelődési, 

Ifjúsági és Sport Bizottságának 29/2022. (I.18.) határozata a Haraszti út – BILK-M0 

autópálya csomópont közötti összekötő út nyomvonalának meghatározása érdekében 



szükséges fővárosi településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos döntéséről 

szóló 508/2021. (XI. 09.) határozat módosításáról 

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

hogy a Haraszti út – BILK-M0 autópálya csomópont közötti összekötő út nyomvonalának 

meghatározása érdekében szükséges fővárosi településrendezési eszközök módosításával 

kapcsolatos döntéséről szóló 508/2021. (XI. 09.) határozat végrehajtási határidejét 2022. július 

31. napjára módosítsa.  
 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Oktatási, Közművelődési, 

Ifjúsági és Sport Bizottságának 30/2022. (I.18.) határozata felperesi pertársaság 

létrehozásáról szóló, a 30/2019. (I.22.) – 261/2019. (VI.04.) – 410/2020. (IX.29.) - 314/2021. 

(VII.06.) határozatokkal módosított 437/2018. (XI.20.) határozatának módosításáról  

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

hogy a felperesi pertársaság létrehozásáról szóló, a 30/2019. (I.22.) – 261/2019. (VI.04.) – 

410/2020. (IX.29.) - 314/2021. (VII.06.) határozatokkal módosított 437/2018. (XI.20.) 

határozatának végrehajtási határidejét 2022. december 31. napjára módosítsa.  
 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Oktatási, Közművelődési, 

Ifjúsági és Sport Bizottságának 31/2022. (I.18.) határozata az „Önkormányzati 

feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” benyújtott pályázatról szóló, a 

120/2021.(III.25.) határozattal módosított 87/2021. (III.16.) határozatának módosításáról  

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

hogy az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” benyújtott 

pályázatról szóló, a 120/2021.(III.25.) határozattal módosított 87/2021. (III.16.) határozatának 

végrehajtási határidejét 2022. december 31. napjára módosítsa.  
 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Oktatási, Közművelődési, 

Ifjúsági és Sport Bizottságának 32/2022. (I.18.) határozata Soroksár fejlesztési 

programjának megvalósításáról szóló, 143/2021.(IV.13.) határozatának módosításáról  

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

hogy a Soroksár fejlesztési programjának magvalósításáról szóló, 143/2021.(IV.13.) 

határozatának végrehajtási határidejét 2022. december 31. napjára módosítsa. 
 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Oktatási, Közművelődési, 

Ifjúsági és Sport Bizottságának 33/2022. (I.18.) határozata a Nemzeti Szabadidős – 

Egészség Sport Park Program keretében megépülő sportlétesítmények kiegészítő 

felszereléseiről szóló 359/2021.(IX.14.) határozatának módosításáról  

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

hogy a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sport Park Program keretében megépülő 

sportlétesítmények kiegészítő felszereléseiről szóló 359/2021.(IX.14.) határozatának 

végrehajtási határidejét 2022. június 30. napjára módosítsa. 
 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Oktatási, Közművelődési, 

Ifjúsági és Sport Bizottságának 34/2022. (I.18.) határozata a Dr. Nádor Ödön 

Egészségügyi Intézmény intézményvezetői pályázatának elbírálásáról szóló 537/2021. 

(XII. 07.) határozata módosításáról 

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

hogy A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézmény 

intézményvezetői pályázatának elbírálásáról szóló 537/2021. (XII. 07.) határozata I. és II. 

pontjában a „Dr. Csiba Gábor” nevet „Dr. Csiba Gábor Tamás” névre módosítsa. 



 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Oktatási, Közművelődési, 

Ifjúsági és Sport Bizottságának 35/2022. (I.18.) határozata az Önkormányzat általi 

perindításról szóló 524/2021. (XI. 09.) határozat módosításáról  

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

hogy az Önkormányzat általi perindításról szóló 524/2021. (XI. 09.) határozat végrehajtási 

határidejét 2022. február 28. napjára módosítsa. 
 

8. napirendi pont 

Beszámoló a Soroksári Fiatalok Fórumának 2021. évi működéséről (20) 

Előterjesztő: Sebők Máté Zoltán 

 

Orbán Gyöngyi: Jelen van a teremben az előterjesztő Sebők Máté Képviselő Úr. Kérdezi, hogy 

van kiegészítése az előterjesztőnek? 

 

Sebők Máté Zoltán: Nincs. 

 

dr. Staudt Csaba: 0. pontként megemlíti, hogy egy elég nagy ilyen hiányosságot vélt 

felfedezni, de az is lehet csak ő nem találta, de sem az SZMSZ-t sem pedig a 2021. évi 

jegyzőkönyveket nem találta meg Soroksár oldalán, nem voltak ezek nyilvánosságra hozva. 

Egyedül egy 2020. évi alakuló ülésnek a jegyzőkönyve volt föltéve. Ezzel kapcsolatban jelzi, 

hogy az SZMSZ nincs nyilvánosságra hozva, ami szerinte hiba. Kéri, hogy Soroksár honlapján 

elérhető legyen bárki számára. Mivel az SZMSZ úgy rendelkezik-e, hogy kötelező módon 

jegyzőkönyvet kell vezetni minden ülésről, gondolja, hogy volt is vezetve jegyzőkönyv? 

 

Sebők Máté Zoltán: Igen, volt vezetve jegyzőkönyv, a hiányosságokat pótolni fogják. 

 

dr. Staudt Csaba: a beszámolóval kapcsolatban tesz fel kérdéseket, elmondja, hogy ilyen 

formában, a jegyzőkönyvek hiányára való tekintettel, amik az előterjesztéssel sem került 

megküldésre, nem tudja támogatni az egyébként nyilvánvalóan támogatandó beszámolót. Ezért 

kéri a hivatalt és a soroksári fiatalok fóruma jelenlévő elnökét, hogy a testületi ülésig, a 

képviselő-testület tagjai része kerüljenek megküldésre a jegyzőkönyvek értelemszerűen 

annyival az ülés előtt, hogy ezt érdemben át lehessen vizsgálni, mivel a bizottsági ülés és a 

testületi ülés között kevesebb az idő. További elmondja, hogy állandó meghívottként 

tanácskozási joggal részt vehet az ülésen a képviselő-testület tagja, és nem tudja, ezért kérdezi, 

hogy technikai hiba miatt nem kapott meghívót mint állandó tag egyik ülésre sem?  

Sebők Máté Zoltán: technikai hiba volt. 

dr. Staudt Csaba: kérdezi, hogy kiküldték egyébként a képviselőknek, csak ő nem kapott vagy 

senki nem kapott meghívót? 

Sebők Máté Zoltán: az összes képviselő nem kapott meghívót, technikai hiba volt, kimaradt. 

Állandó meghívott tagként azokra gondoltak, akik részt vettek a pályázaton, viszont nem 

kerültek be állandó tagként, tehát olyan külsős meghívottak akik tanácskozási joggal részt 

vehetnek, természetesen ebbe beletartoznak a képviselők is, ezért elnézést kér nemcsak Staudt 

képviselő úrtól, hanem az összes többi képviselőtől is. 

dr. Staudt Csaba: Szeretett volna részt venni az üléseken, nyilvánvalóan a jövőre nézve a 

későbbiekben is részt kíván venni, ami meghívó hiányában nehezen kivitelezhető. A 

beszámolóból a pandémiára tekintettel 2021. évben 2 formális rendes ülés volt 

Sebők Máté Zoltán: igen 2 formális ülés volt, készült róla jkv. 

dr. Staudt Csaba: érdekességként megkérdezi, hogy miért a Tér 11-ben voltak az ülések miért 

nem akár itt a hivatalban.  



Sebők Máté Zoltán: ezzel a fórum tagjait motiválni, egy kicsit felpörgetni kívánták, hiszen 

nagyon sok idő kimaradt a pandémia miatt, hidegebb hónapokban jobb egy kicsit kötetlenebb 

környezetben megtartani a formális üléseiket, sokkal fiatalosabb közeg volt, amit még a tagok 

is élveztek. 

dr. Staudt Csaba: köszöni, a beszámolóban az szerepel, hogy ezen a 2 rendes ülésen csak 4 - 

4 tag volt jelen, határozatképes volt, ennek megfelelően gondolja, hogy a jegyzőkönyvben 

benne van az, hogy kik voltak jelent, tehát a 4- 4 tag az megegyezik? Volt 3 olyan tag, aki 2021-

ben egy ülésen se vett részt- ez a jegyzőkönyvekből ki fog derülni. A Tárcsás utcai aluljárónak 

a kreatív munkálataiban való részvétel volt az SFF tagjai részéről, az új dizájn kialakításában. 

Erről döntés volt? A beszámolóban úgy fogalmazott, illetve a Soroksár Tv-ben úgy fogalmazott 

elnök úr, hogy Ön működött közre Alpolgármester Úrral. Ön közreműködött vagy testületként 

ki lett kérve a testület véleménye formálisan.  

Sebők Máté Zoltán: testületként formálisan nem lett kikérve, alapvetően az ő illetve 

párttagnak a bevonásával, az ő közreműködésével, de testületi döntés róla nem született. 

dr. Staudt Csaba: köszöni a beszámolót, illetve a válaszokat, a jegyzőkönyvet várja, illetve 

azok feltöltést, illetve a későbbiekben a meghívókat is szívesen fogadja. 

Orbán Gyöngyi: további kérdések, hozzászólások hiányában szavazásra teszi fel az I. 

határozati javaslatot. 

  

A Bizottság 4 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett saját hatáskörében az alábbi határozatot 

hozta. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Önkormányzata Oktatási, 

Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottságának 36/2022. (I.18.) határozata a Soroksári 

Fiatalok Fórumának 2021. évi működéséről szóló beszámoló elfogadásáról 

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

hogy fogadja el a Soroksári Fiatalok Fóruma 2021. évi működéséről szóló beszámolót. 

 

9. napirendi pont 

Tájékoztató a jogszabályváltozásokról (21) 

Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző 

 

Orbán Gyöngyi: Az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság megköszöni a 

jogszabályváltozásokról szóló tájékoztatót. 

 

10. napirendi pont 

Javaslat az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság Ügyrendjének 

módosítására 

Előterjesztő: Orbán Gyöngyi 

 

Orbán Gyöngyi: Kérdés, hozzászólás, hiányában szavazásra teszi a fel a határozati javalat I-

V. pontjait. 

 

A Bizottság 7 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 37/2022. (I. 18.) határozata a Bizottság 

Ügyrendjének módosításáról 



Az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság Budapest Főváros XXIII. kerület 

Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 10/2021. (III. 25.) önkormányzati rendelete 115. § (1) bekezdésébe foglalt 

jogkörében eljárva úgy dönt, hogy  

I. az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság 12/2021. (VI. 29.) határozatával 

elfogadott Ügyrendje I. fejezetének 3. pontja a következő u) ponttal egészül ki: 

„u) Az oktatási-nevelési, kulturális és közművelődési intézményvezetői pályázatok 

pályázati feltételei meghatározására vonatkozó előterjesztés az Oktatási, 

Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság állásfoglalását követően nyújthatók be a 

képviselő-testület felé.” 

II. az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság 12/2021. (VI. 29.) határozatával 

elfogadott Ügyrendje II. fejezetének – a Bizottság hatásköre – 2. pontja helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

„2. A Képviselő-testület az SZMSZ 3. mellékletének 3. pontjában meghatározott alábbi 

– nem hatósági – hatásköröket ruházta át a Bizottságra: 

2.1. Engedélyezi az intézmények névfelvételét. 

2.2. Szakmai szempontból engedélyezi speciális pedagógiai programok indítását. 

2.3. Elbírálja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Szociális Önkormányzati Ösztöndíj 

Pályázatokat. 

2.4. Elbírálja a Soroksári Tanulmányi Ösztöndíjpályázatra beérkezett pályázatokat.” 

III.  az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság 12/2021. (VI. 29.) 

határozatával elfogadott Ügyrendje IV. fejezetének – A Bizottság működésének 

szabályai– 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„2. A Bizottság a Képviselő-testület munkatervéhez igazodóan, évente legalább hat 

alkalommal, rendszerint a Képviselő-testület ülése hetének keddi napján tartja rendes 

üléseit. A Bizottság augusztus hónapban nem tart rendes ülést.” 

IV.  az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság 12/2021. (VI. 29.) 

határozatával elfogadott Ügyrendje VIII. fejezetének – Záró rendelkezések – 1. pontja 

helyébe a következő rendelkezés lép:  

„1. Az Ügyrendet a Bizottság a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

Önkormányzat Képviselő-testülete Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport 

Bizottságának a Bizottság Ügyrendjének elfogadásáról szóló 19/2021. (VI. 29.) 

határozatával fogadta el, ezt követőn a …/2022. (I. 18.) határozatával módosította.” 

V. felkéri a Bizottság elnökét, hogy gondoskodjon Ügyrend közzétételéről az 

Önkormányzat hivatalos honlapján. 

Határidő: 2022. február 20. 

Felelős: Orbán Gyöngyi elnök 

 

11. napirendi pont 

Egyebek 

 

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

megköszöni a megjelentek részvételét és az ülést 11.16 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 


