
JEGYZŐKÖNYV 

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

testületének az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága 

2022. február 15. 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 

 

nem képviselő bizottsági tagok:  Herling Erik 

Baucsek Rajmund  

      Napholcz József 

       

 

Távolmaradását előre jelezte:   Zimán András 

 

Tanácskozási joggal részt vettek: 

Fuchs Gyula      alpolgármester 

dr. Szabó Tibor    jegyző  

dr. Kelemen Henrietta   aljegyző 

Köblös Anita     osztályvezető-helyettes 

dr. Weidinger Brigitta   osztályvezető 

Haraszti Erika     ügyintéző 

Sebők Máté Zoltán     Ifjúsági Tanácsnok 

Kisné Stark Viola     osztályvezető 

Tóth Tamás     osztályvezető 

dr. Göndör-Kökény Katalin   osztályvezető-helyettes 

Bereczki Miklós    képviselő 

 

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 

 

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 az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotására (4) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester  

3. Javaslat a II. sz. Napsugár Óvoda és konyha intézményvezetői pályázata pályázati 

feltételeinek meghatározására, a pályázat kiírására és véleményező bizottság 

létrehozására (7)  

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester  

4. Javaslat Soroksári Sportközpont létrehozásával kapcsolatos elvi döntés 

meghozatalára (8) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester  

5. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (13) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester  

6. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2021. évi munkájáról (14)  

Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző  

7. Javaslat Soroksári Fiatalok Fórumának tagjainak visszahívásáról és az új pályázat 

kiírásáról  

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

8. Javaslat a Soroksár Sport Club Kft. ügyvezető igazgatójának és felügyelő bizottsági 

tagjának megválasztására, valamint Alapító Okiratának módosítására (az érintettek 

kérésére zárt ülés az Mötv. 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján)(18)  

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester  

9. Javaslat felügyelőbizottsági tag (elnök) megválasztására, valamint alapító okirat 

módosítására (Soroksári Sportcsarnok Nonprofit Kft.) (az érintettek kérésére zárt 

ülésen tárgyalandó az Mötv. 46. § (2) bek. b) pontja alapján) (20)  

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester  

10. 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 38/2022. (II.15.) határozata a 2022. 

február 15-ei ülés napirendi pontjainak elfogadásáról 

Az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság a 2022. február 15-ei ülésének 

napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

Napirendi pontok: 

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

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester  



2. Javaslat az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotására (4) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester  

3. Javaslat a II. sz. Napsugár Óvoda és konyha intézményvezetői pályázata pályázati 

feltételeinek meghatározására, a pályázat kiírására és véleményező bizottság 

létrehozására (7)  

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester  

4. Javaslat Soroksári Sportközpont létrehozásával kapcsolatos elvi döntés 

meghozatalára (8) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester  

5. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (13) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester  

6. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2021. évi munkájáról (14)  

Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző  

7. Javaslat Soroksári Fiatalok Fórumának tagjainak visszahívásáról és az új pályázat 

kiírásáról  

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

8. Javaslat a Soroksár Sport Club Kft. ügyvezető igazgatójának és felügyelő bizottsági 

tagjának megválasztására, valamint Alapító Okiratának módosítására (az érintettek 

kérésére zárt ülés az Mötv. 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján)(18)  

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester  

9. Javaslat felügyelőbizottsági tag (elnök) megválasztására, valamint alapító okirat 

módosítására (Soroksári Sportcsarnok Nonprofit Kft.) (az érintettek kérésére zárt 

ülésen tárgyalandó az Mötv. 46. § (2) bek. b) pontja alapján) (20)  

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester  

10. 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 önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotására (4) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester  

Orbán Gyöngyi: Megkérdezi van-e kiegészítése az előterjesztőnek? 

 



dr. Szabó Tibor: elírás történt a jogszabály elnevezése kapcsán a rendelet-tervezet 61 §-ában, 

a megjelölt jogszabálynak a pontos neve közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény, ezért kéri 

a tisztelt bizottságot, hogy ezt vegye figyelembe. 

 

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

hiányában szavazásra teszi fel a rendelet megalkotását.  

 

A Bizottság 4 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 2 tartózkodás mellett saját hatáskörében az 

alábbi határozatot hozta. 

 

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

Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottságának 39/2022. (II.15.) határozata az 

önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotásáról 

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

önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotását.  

 

3. napirendi pont 

Javaslat a II. sz. Napsugár Óvoda és konyha intézményvezetői pályázata pályázati 

feltételeinek meghatározására, a pályázat kiírására és véleményező bizottság 

létrehozására (7)  

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 
 

Orbán Gyöngyi: Kérdezi van e kiegészítés a napirendhez? 

 

dr. Szabó Tibor: az előterjesztés határozati javaslatának I-es pontjában szereplő dátum 

félreérthető módon szerepel, mivel az úgy értelmezhető, hogy a pályázat kiírása történt 5 éve. 

Kéri, hogy a dátum kerüljön ki, tehát úgy szól a testületi határozati javaslat I-es pontja, hogy a 

Képviselő-testület úgy dönt, hogy pályázatot ír ki a II. sz. Napsugár Óvoda és konyha 

intézményvezetői álláshelyére. A pályázati feltételeket a jelen határozat mellékletében foglaltak 

szerint határozza meg. 

 

Orbán Gyöngyi: További kérdés, kiegészítés hiányában szavazásra teszi fel az 1. 2. határozati 

javaslatok elfogadását. 
 

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 40/2022. (II.15.) határozata a II sz. 

Napsugár Óvoda és konyha intézményvezetői álláshelyére vonatkozó pályázat pályázati 

feltételeinek meghatározásáról, valamint a pályázat kiírásáról  

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

hogy  

I. írjon ki pályázatot a II. sz. Napsugár Óvoda és konyha intézményvezetői álláshelyére. A 

pályázati feltételeket a jelen határozat mellékletében foglaltak szerint határozza meg.  

II. kérje fel a jegyzőt, hogy a jelen határozat mellékletében meghatározott tartalommal 

gondoskodjon a pályázat kiírásáról és előkészítéséről.  

 

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

Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottságának 41/2022. (II.15.) határozata a 



véleményező bizottság létrehozásáról az II. sz. Napsugár Óvoda és konyha 

intézményvezetői pályázatainak véleményezésére  

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

hogy 

I. kérje fel az II. sz. Napsugár Óvoda és konyha intézményvezetői pályázatainak 

véleményezésére, a betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező 

Ternesz Ferencné óvodavezetőt (III. sz. Összevont Óvoda), Egresiné Beck Zsuzsanna Gabriella 

óvodavezetőt (I. sz. Összevont Óvoda) és Kristóf Gabriella tagóvoda vezetőt (I. sz. Összevont 

Óvoda, Rézöntő utcai tagóvoda), egyúttal amennyiben a nevezettek elfogadják jelen felkérést, 

akkor velük alakítsa meg a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 20/A. § 

(6) bekezdése szerinti véleményező bizottságot.  

II. kérje fel a jegyzőt, hogy gondoskodjon az érintettek értesítéséről.  

 
 

4. napirendi pont 

Javaslat Soroksári Sportközpont létrehozásával kapcsolatos elvi döntés meghozatalára 

(8) 

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 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 42/2022. (II.15.) határozata Soroksári 

Sportközpont létrehozásával kapcsolatos elvi támogatásáról 

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

hogy  

I. adja elvi támogatását ahhoz, hogy Budapest, XXIII. kerület Haraszti út 26. szám alatti 

Szamosi Mihály Sporttelepen egy új Soroksári Sportközpont létesüljön,  

II. a Soroksári Sportközpont megvalósítási lehetőségéről tanulmánytervet készíttessen,  

III. hatalmazza fel a polgármestert, hogy a Soroksári Sportközpont tanulmánytervét – az 

Önkormányzat 2022. évi költségvetésében tervekre fordítható keretösszeg és a hatályos 

közbeszerzései szabályok figyelembevételével – elkészíttesse, továbbá arra, hogy a projekt 

megvalósításával kapcsolatban teljes körűen eljárjon, ide értve a szükséges, az Önkormányzatot 

terhelő további, anyagi kötelezettségvállalással, illetve az Önkormányzat érdekeinek 

sérelmével nem járó jognyilatkozatok megtételét.  
 

 

5. napirendi pont  

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (13) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester  
 

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

kiegészítés, majd kérdése, hozzászólása valakinek? 
 

dr. Staudt Csaba: külön szavazást kezdeményez a 3 határozati javaslatról, az első kettőről 

mehet egybe a szavazás, de a harmadikról külön szavazást kér. 

 



Orbán Gyöngyi: további kérdés, hozzászólás hiányában az első kettő határozati javaslatot 

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 43/2022. (II.15.) határozata a 184877 

helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület, Grassalkovich út 50. szám alatt 

található ingatlan értékesítéséről szóló 439/2021. (X. 12.) határozata módosításáról  

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

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének a 184877 helyrajzi 

számú, természetben a Budapest XXIII. kerület, Grassalkovich út 50. szám alatt található 

ingatlan értékesítéséről szóló 439/2021. (X. 12.) határozatának végrehajtási határidejét 2022. 

május 31. napjára módosítsa.  

 

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

Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottságának 44/2022. (II.15.) határozata a 184877 

helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület, Grassalkovich út 50. szám alatt 

található ingatlan értékesítéséről szóló 439/2021. (X. 12.) határozata módosításáról  

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

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének a 184877 helyrajzi 

számú, természetben a Budapest XXIII. kerület, Grassalkovich út 50. szám alatt található 

ingatlan értékesítéséről szóló 439/2021. (X. 12.) határozatának végrehajtási határidejét 2022. 

május 31. napjára módosítsa. 

Orbán Gyöngyi: ügyrendi kérésnek megfelelően a harmadik határozati javaslatot teszi fel 

szavazásra. 

 

A Bizottság 4 igen szavazattal, 2 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 45/2022. (II.15.) határozata a  helyrajzi 

számú, természetben Budapest XXIII. ker. szám alatt található ingatlan megvásárlásával 

kapcsolatos döntésről szóló 523/2021. (XI. 09.) határozat módosításáról  

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

hogy 

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

helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. ker. szám alatt található ingatlan 

megvásárlásával kapcsolatos döntésről szóló 523/2021. (XI. 09.) határozat I. és II. pontját az 

alábbiak szerint módosítsa:  

„I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata tehermentesen meg kívánja 

vásárolni a helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. ker. címhelyen található ingatlannak 

az STT-Ingatlan Ingatlanforgalmazó, Üzemeltető és Szolgáltató Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-

693297, székhely: 1239 Budapest, a továbbiakban: STT Ingatlan Kft.) tulajdonában álló 

albetéteket, mint oszthatatlan szolgáltatást, legfeljebb a 2021. október 27. napján kelt, a Régió 

Consult Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-723434; székhely: 1072 Budapest, Akácfa utca 37-39. 

földszint) által elkészített „IGAZSÁGÜGYI INGATLANFORGALMI SZAKVÉLEMÉNY A 

BUDAPEST XXIII. KER. HRSZ. ALATTI KIVETT, ÜZEMI TERÜLET BESOROLÁSÚ 



INGATLAN FORGALMI ÉRTÉKÉRŐL” dokumentumban szereplő összeg ellenében (mely 

összeg tartalmazza a vételárat valamint a haszonélvezeti joggal terhelt albetéteket terhelő 

haszonélvezeti jogok megváltásáért fizetendő összegeket is), ezért előszerződést kíván kötni a 

tárgyban azzal a tartalommal, hogy az Önkormányzatot csak abban az esetben terheli a végleges 

adásvételi szerződés megkötésének a kötelezettsége, amennyiben a vételár és a haszonélvezeti 

jogok megváltásáért fizetendő összeg biztosítása érdekében az Önkormányzat normál 

működésének és tervezett fejlesztéseinek forrásain felüli forráshoz, célhoz kötött állami 

támogatáshoz jutna 2022. április 30. napjáig.  

II. kérje fel és hatalmazza fel a Polgármestert az STT-Ingatlan Kft. és a haszonélvezők 

értesítésére, az I. pontnak és a hatályos jogszabályoknak megfelelő előszerződés aláírására, a 

vételár és a haszonélvezeti jogok megváltásáért fizetendő összegre vonatkozó célhoz kötött 

állami támogatás iránti igény előterjesztésére, és annak legkésőbb 2022. április 30. napján 

történő rendelkezésre állása esetén az I. pontnak, valamint a hatályos jogszabályoknak 

megfelelő adásvételi szerződés aláírására.”  

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

helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. ker. szám alatt található ingatlan 

megvásárlásával kapcsolatos döntésről szóló 523/2021. (XI. 09.) határozata I. pontjának 

végrehajtási határidejét az előszerződés aláírása tekintetében 2022. április 30. napjára, az 

adásvételi szerződés aláírásának tekintetében 2022. június 30. napjára módosítsa. 

 

 

6. napirendi pont 

Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2021. évi munkájáról (14)  

Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző  

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

 

dr. Szabó Tibor: elírás történt a 29. oldal Hatósági és Adóosztály résznél a IV-es szám helyett 

az V-ös sorrendiség tekintetében.  

 

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

javaslat I. változatát. 
 

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 46/2022. (II.15.) határozata a 

Polgármesteri Hivatal 2021. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról  

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

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal 2021. évi tevékenységéről 

szóló beszámoló elfogadását.  

 

7. napirendi pont 

Javaslat Soroksári Fiatalok Fórumának tagjainak visszahívásáról és az új pályázat 

kiírásáról  

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

Orbán Gyöngyi: Staudt úr javasolta, illetve ő kérdezett ezzel kapcsolatban az előző bizottsági 

ülésen, azóta az egyeztetés megtörtént, aminek alapján ki lesznek zárva azok a tagok, akik nem 



vesznek részt az ülésen, új tagok lesznek majd megválasztva. Kérdés, hozzászólás esetén itt van 

Sebők Máté, aki válaszolni tud. 

 

dr. Staudt Csaba: ezúton is köszöni a meghívást a fórumra, ahová meghívót is kapott, a 

visszahívott tagokkal kapcsolatban egy kérdése merült föl, hogy arról van-e bármilyen 

információ, hogy a 2021. évben, aki egy ülésen se vett részt, költségtérítési igényel föl léptek-

e vagy elszámoltak-e nekik, van-e erről bármilyen információ? 

 

Sebők Máté Zoltán: nem léptek föl. 

 

Orbán Gyöngyi: további kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a 1. és 2. 

határozati javaslatokat. 

 

A Bizottság 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett átruházott hatáskörében 

az alábbi határozatot hozta. 

 

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

Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottságának 47/2022. (II. 15.) határozata a Soroksári 

Fiatalok Fóruma két tagjának visszahívásáról  

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

Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 331/2020. (VII. 14.) határozatában 

meghatározott feladatkörében úgy dönt, hogy  

I. a Soroksári Fiatalok Fóruma elnökének javaslatára 2022. március 1. napjától visszahívja a 

Soroksári Fiatalok Fórumának tagságától Herling Odett Nadint és Piller Szabina Cintiát.  

II. felkéri az SFF elnökét, hogy értesítse a visszahívott tagokat.  

Határidő: 2022.március 1. 

Felelős: Sebők Máté Zoltán 

 

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

Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottságának 48/2022. (II. 15.) határozata Soroksári 

Fiatalok Fóruma tagságára pályázat kiírásáról  

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

Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 331/2020. (VII. 14.) határozatában 

meghatározott feladatkörében úgy dönt, hogy  

I. a Soroksári Fiatalok Fórumának új tagjai megválasztása érdekében a jelen határozat 

melléklete szerint kiírja a pályázatot  

II. felkéri az SFF elnökét, hogy tegye közzé a felhívást.  

Határidő: 2022.március 1. 

Felelős: Sebők Máté Zoltán 
 

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 
 

 

10. napirendi pont 



Egyebek 

 

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

megköszöni a megjelentek részvételét és az ülést 11.15 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 


