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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. június 16-

ai ülésén, a "Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat köznevelési 

koncepciójának elfogadására" című napirendi pont tárgyalása kapcsán az Oktatási, 

Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság határozati javaslatára, a 241/2022. (VI.16.) 

határozatával arról döntött, hogy a 2022. július 14-ei ülésen önálló napirendi pont keretében 

tárgyal az óvodákban visszamaradó gyermekek helyzetéről. 

Az óvodákban visszamaradó gyermekek helyzetéről készítendő napirend elkészítéséhez 

egyeztetésekre volt szükség, ezért a Tisztelt Képviselő-testület a 287/2022. (VII. 14.) 

határozatával, a napirendi pont elkészítésének határidejét 2022. október 13-ai ülésére 

módosította. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. június 16-

ai ülésén, szintén a "Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat 

köznevelési koncepciójának elfogadására" című napirendi pont tárgyalása kapcsán az Oktatási, 

Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság határozati javaslatára, a 242/2022. (VI.16.) 

határozatával arról döntött, hogy a Polgármesteri Hivatal  a 2022. október 13-ai ülésére az 

óvodai férőhelyek számának bővítésével kapcsolatban készítsen előterjesztést. 

 

Tekintettel arra, hogy a két téma szorosan kapcsolódik egymáshoz, így egy előterjesztés 

keretében, de mindkét témára vonatkozóan külön határozati javaslattal készült az előterjesztés. 

 

 

1. Az óvodákban visszamaradó gyermekek helyzete: 

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, 

tankötelessé válik. Indokolt esetben a gyermek a szülő kérelmére és az Oktatási Hivatal ezt 

támogató döntése alapján további egy nevelési évig óvodai nevelésben vehet részt. A gyermek 6. 

életévének betöltése után a tankötelezettség megkezdésének halasztását kizárólag egy 

alkalommal és egy nevelési évre lehet kérelmezni. Legkésőbb a gyermek 7. életévének augusztus 

31-éig történő betöltése után kezdődő tanévben a gyermek meg kell, hogy kezdje 

tankötelezettségének teljesítését. 

Arról, hogy további egy évig az óvodában maradhatnak-e, többé már nem az intézmény, hanem 

az Oktatási Hivatal dönt - ha szükségesnek tartja, a területileg illetékes szakértői bizottság 

bevonásával. 

A szülő bármilyen indok alapján vélelmezheti, hogy gyermeke számára az iskola megkezdése 

még nem indokolt. Kérelméhez bármilyen általa lényegesnek tartott dokumentumot mellékelhet, 

elkérheti az óvodától a gyermek fejlődését nyomon követő nyomtatványt is, és azt is csatolhatja. 

Így az Oktatási Hivatalban a kérelemmel foglalkozó szakemberek közvetve az óvoda 

véleményére is figyelemmel lesznek. Az óvoda által kiállított és a gyermek óvodai fejlődését 

nyomon követő nyomtatványnak a kérelemhez csatolása nem kötelező. 

 

Amennyiben a Pedagógiai Szakszolgálat szakértői bizottsága a sajátos nevelési igény (SNI), 

illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség (BTMN) feltárásával összefüggésben 

végzett vizsgálat keretében a szülői kérelem benyújtására nyitva álló határidőn belül (január 18. 

napjáig) szakértői véleményében javasolja, hogy a gyermek további egy nevelési évig óvodai 

nevelésben részesüljön, akkor a szülői kérelem benyújtására nincs szükség. Ez esetben a 

szakértői véleményt az óvodában kell bemutatni, az óvoda pedig annak alapján berögzíti az 

óvodában maradás tényét a köznevelés információs rendszerében (KIR). 
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Ha az SNI, illetve a BTMN feltárásával összefüggésben végzett vizsgálat keretében a gyermek 

további egy nevelési évig történő óvodában maradását támogató előzetes szakértői vélemény 

kiállítására január 18. napjáig nem kerül sor és amennyiben a szülő szeretné, hogy gyermeke 

még egy évig óvodai ellátásban részesüljön, akkor a szülőnek kérelmet szükséges benyújtania az 

Oktatási Hivatalhoz a törvényi határidőn belül, vagyis legkésőbb január 18-a éjfélig. 

Az Oktatási Hivatal a döntését a szülővel határozat formájában közli, a határozat és a Szakértői 

Bizottság szakértői véleménye egyaránt kötelező érvényű. Amennyiben az Oktatási Hivatal helyt 

ad a szülő kérelmének, illetve, ha a Pedagógiai Szakszolgálat szakértői bizottsága a törvényi 

határidőn belül javasolja a gyermek esetében az óvodában maradást, ezek alapján a gyermek egy 

tanévvel később válik tankötelessé. Ez azt jelenti, hogy a gyermek még egy nevelési évig 

kötelező módon óvodai ellátásban fog részesülni. A szülő nem hagyhatja figyelmen kívül sem az 

Oktatási Hivatal határozatát, sem a szakértői bizottság szakértői véleményét, és azzal ellentétes 

módon nem dönthet úgy, hogy mégis iskolába íratja gyermekét. 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) vonatkozó 

rendelkezései:  

 

„45. § (2) A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, 

tankötelessé válik. A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik. A szülő 

kérelmére a felmentést engedélyező szerv döntése alapján a gyermek további egy nevelési évig 

óvodai nevelésben vehet részt. Szülői kérelem hiányában a gyermek tankötelezettsége 

megkezdésének halasztását a gyámhatóság is kezdeményezheti. A szülő, a gyámhatóság a 

kérelmét legkésőbb az iskolakezdés évének január 18-áig nyújthatja be a felmentést engedélyező 

szervhez. Az eljárás ügyintézési határideje ötven nap. A szülő kérelme alátámasztására 

kérelméhez csatolhatja a gyermek fejlettségét alátámasztó óvodai dokumentumokat is. Ha az 

eljárásban szakértőt kell meghallgatni, akkor csak szakértői bizottság rendelhető ki. Ha a 

szakértői bizottság a szülői kérelem benyújtására nyitva álló határidő előtt a gyermek további 

egy nevelési évig óvodai nevelésben történő részvételét javasolja, a szülői kérelem benyújtására 

nincs szükség. Ha a gyermek az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget korábban eléri, a 

felmentést engedélyező szerv a szülő kérelmére engedélyezheti, hogy a gyermek hatéves kora 

előtt megkezdje tankötelezettségének teljesítését. A bíróság eljárására alkalmazni kell a (6b)–(6f) 

bekezdésében foglaltakat. 

(2a) Ha a felmentést engedélyező szerv azért engedélyezi a gyermek további egy nevelési évig 

óvodai nevelésben való részvételét, vagy a szakértői bizottság azért javasolja a tankötelezettség 

megkezdése alóli felmentésre irányuló kérelem benyújtására nyitva álló határidő előtt a gyermek 

további egy nevelési évig óvodai nevelésben való részvételét, mert a gyermek sajátos nevelési 

igényű, vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzd, akkor a gyermek számára az 

óvoda a szakértői bizottság által javasolt fejlesztéseken túl, a tankötelezettség teljesítésének 

megkezdéséhez szükséges értelmi, testi, lelki és szociális érettség elérésére irányuló, az óvodai 

nevelés időkeretébe ágyazott célzott foglalkozásokat biztosít.” 

„45. § (6b) A (2) és (6) bekezdésben foglalt döntés ellen közigazgatási pert a döntés közlésétől 

számított tizenöt napon belül lehet megindítani. A felmentést engedélyező szerv döntését a 

bíróság nem változtathatja meg.” 

Az Oktatási Hivatal döntése ellen a keresetlevelet a felperes lakóhelye, illetve tartózkodási helye 

szerint közigazgatási ügyekben illetékes Törvényszékhez kell címezni és az Oktatási Hivatalhoz 

kell benyújtani. A közigazgatási per illetéke 30.000 Ft. Tárgyalás tartását a keresetlevélben lehet 

kérni. 
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Az I. sz. Összevont Óvoda, a II. sz. Napsugár Óvoda és konyha, valamint a III. sz. Összevont 

Óvoda intézményvezetője által nyújtott adatszolgáltatás szerint 2022. júniusában az alábbiak 

szerint alakult az óvodáskorú gyermekek létszáma és megoszlása kerületünkben:  

 

 

összes férőhely betöltött helyek száma tanköteles gyermek iskolába megy óvodában marad óvoda nem értett egyet a döntéssel

I. sz. Összevont

Óvoda
332 319 108 79 29 13

II. sz. Napsugár

Óvoda és konyha
139 130 43 28 15 1

III. sz. Összevont

Óvoda
330 236 75 48 27 0

Összesen 801 685 226 155 71 14

Óvodai létszámadatok /fő

 
 

Az intézményvezetők adatszolgáltatása alapján jelenleg (2022. szeptember) a tényleges adatok a 

következőképen alakulnak: 

 

  

Óvodai létszámadatok / fő 

összes férőhely betöltött helyek száma 
iskolába  ment 

szept.1-én 
óvodában maradt 

I. sz. Összevont 

Óvoda 
332 322 79 27 

II. sz. Napsugár 

Óvoda és konyha 
139 134 27 15 

III. sz. Összevont 

Óvoda 
330 241 47 26 

Összesen 801 697 153 68 

 

 

A 2022. júniusi adatok szerinti tankötelezettség alól felmentésben részesülő 71 gyermek 

óvodánkénti megoszlását és a felmentést adó intézmény szerinti csoportosítást az alábbi 

táblázat tartalmazza:  
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Visszamaradt

gyermekek

összesen

Fővárosi Pedagógiai 

Szakszolgálat

szakértői véleménye 

alapján

Fővárosi Pedagógiai 

Szakszolgálat 

XXIII. kerületi 

Tagintézményének

szakértői véleménye 

alapján

Óvoda

nem értett

egyet a FPSz 

XXIII.ker.Tagint. 

döntésével

Oktatási Hivatal 

határozata alapján

Óvoda

nem értett

egyet az OH 

döntésével

I. sz. Összevont

Óvoda

Csillag utca 1. 0 0 0 0 0 0

Grassalkovich út 86. 7 0 0 0 7 2

Rézöntő utca 24. 7 2 2 0 3 3

Szitás utca 99. 7 0 3 3 4 3

Templom utca 10. 4 0 0 0 4 2

Templom utca 167. 4 0 0 0 4 0

Összesen: 29 2 5 3 22 10

II. sz. Napsugár

Óvoda és konyha
15 3 2 0 10 1

III. sz. Összevont

Óvoda

Pistahegyi köz 1. 22 3 0 0 19 0

Béke utca 38. 5 1 0 0 4 0

Összesen: 27 4 0 0 23 0

Mindösszesen: 71 9 7 3 55 11

Óvodában visszamaradt tanköteles gyermekek megoszlása /fő

 
 

A 71 óvodában visszamaradó gyermek esetében mindösszesen 14 gyermek óvodában történő 

maradásával nem értettek egyet az intézmények: 

- Az I. sz. Összevont Óvoda 10 esetben az Oktatási Hivatal döntésével, 3 esetben a 

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XXIII. kerületi Tagintézményének szakvéleményével 

nem értett egyet.  

- A II. sz. Napsugár Óvoda és konyha 1 estben nem értett egyet az Oktatási Hivatal 

döntésével. 

- A III. sz. Összevont Óvoda minden gyermek esetében egyetértett azzal, hogy még egy 

nevelési évre az óvodában maradjanak. 

 

2022. szeptemberben 697 gyermek veszi igénybe köznevelési intézményeinket, 6 fő kerületen 

kívüli gyermek is felvételre került a 2022/2023-as nevelési évre.  

 

Az Nkt. 8. § (1) bekezdése szerint: 

„Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény, amely a 

gyermeket fokozatosan, de különösen az utolsó évében az iskolai nevelés-oktatásra készíti fel. Az 

óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül 

betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több 

településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási 

hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.” 

 

 

2. Óvodai férőhelyek számának bővítése: 

 

 

Az Nkt. 25. § (7) bekezdése szerint: 

„Az óvodai csoportok, iskolai osztályok, kollégiumi csoportok minimális, maximális és 

átlaglétszámát a 4. melléklet határozza meg. Az óvodai csoportra, iskolai osztályra, kollégiumi 

csoportra megállapított maximális létszám a nevelési év, illetve a tanítási év indításánál a 

fenntartó engedélyével legfeljebb húsz százalékkal átléphető, továbbá függetlenül az indított 

osztályok, csoportok számától, akkor is, ha a nevelési év, tanítási év során az új gyermek, tanuló 

átvétele, felvétele miatt indokolt. A minimális létszámtól csak akkor lehet eltérni, ha azt az 
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óvodai, tanulói jogviszony nevelési, tanítási év közben történő megszűnése indokolja. A 

művészeti felsőoktatási intézmény által fenntartott nyolc évfolyamos gimnázium osztályainak 

minimális, maximális és átlaglétszámát a szakgimnázium (művészeti) létszámkeretei szerint kell 

meghatározni. Az Arany János Tehetséggondozó Programban és az Arany János Kollégiumi 

Programban a minimális osztály-, illetve kollégiumi csoportlétszámtól legfeljebb húsz 

százalékkal el lehet térni.” 

 

A 4. számú mellékletben foglaltak szerint az óvodai csoportban a csoportlétszám minimum 13 

fő, maximum 25 fő, átlag 20 fő. 

 

A nevelési-oktatási intézmények kötelező (minimális helyiségeiről és egészség és munkavédelmi 

eszközeiről szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet jegyzéke alapján a csoportszoba 

alapterülete nem lehet kevesebb mint 2 m2/fő.  

 

Az óvodák alaprajzainak áttanulmányozását követően az alábbiak kerültek megállapításra a 

csoportszobák tekintetében: 

 

I. sz. Összevont Óvoda       csoport szám:    alapterület m2:           m2 alapján:  Alapító O.                               

Csillag u. 1. tagóvoda    2 csoport       45,69; 41,38                42 fő  48 fő 

Grassalkovich u. 86. tagóvoda 2 csoport      46,26; 40,34                   43 fő  48 fő 

Rézöntő u. 24. tagóvoda    4 csoport      37,99; 38,0;      88 fő          90 fő 

                51,94; 52,15     

Szitás u. 99. székhely    2 csoport      52,08; 39,36             45 fő  48 fő 

Templom u. 10. tagóvoda   2 csoport       47,5; 40          43 fő  48 fő 

Templom u. 167. tagóvoda    2 csoport      42,74; 41,34          41 fő             50 fő 

Összesen:   14 csoport             302 fő            332 fő 

 

I. sz. Napsugár Óvoda és konyha 

Grassalkovich út 297.     5 csoport      58,33; 58,43;   136 fő   139 fő    

                                     40,72; 59,31; 58,38 

 

I. sz Összevont Óvoda 

Pistahegyi köz 1. tagóvoda 8 csoport     56,06; 56,41; 56,06;    224 fő   248 fő 

             56,06; 56,41; 56,4;  

             56,41; 56,4     

Béke utca 36. tagóvoda         3 csoport     44,46; 46,18; 54,63             72 fő     82 fő 

Összesen:                            11 csoport                 296  fő          330 fő 

Mindösszesen:         30 csoport       734  fő   801 fő 

  

 

2013. május 7. napján kelt Alapító Okiratok szerint:  

I. sz. Összevont Óvoda (Alapító Okirat 6. c) pontja)  

„férőhelyek száma: 313 fő (négyzetméter alapján)  

elhelyezhető maximális gyermeklétszám: 332 fő” 

 

II. sz. Napsugár Óvoda és konyha (Alapító Okirat 6. c) pontja) 

„férőhelyek száma: 127 fő (négyzetméter alapján) 

elhelyezhető maximális gyermeklétszám: 139 fő” 
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III.sz. Összevont Óvoda (Alapító Okirat 6.c) pontja) 

„férőhelyek száma: 294 fő (négyzetméter alapján) 

elhelyezhető maximális gyermeklétszám 330 fő” 

 

Óvodáink Alapító Okirataiban mára a maximálisan felvehető gyermeklétszámok szerepelnek a 

fentebb ismertetett adatok szerint. Arra, hogy az elhelyezhető maximális gyermeklétszám milyen 

számítási mód alapján került meghatározásra, nincs adat, nincs információ. 

   

A 2022/2023-as nevelési évben a szeptemberben induló csoportok száma és az óvodába járó 

gyermekek száma a következőképpen alakult (SNI-s létszámokat is figyelembe véve):  

 

I. sz. Összevont Óvoda 

Csillag u. 1. tagóvoda     2 csoport              43 fő 

Grassalkovich u. 86. tagóvoda   2 csoport              49 fő 

Rézöntő u. 24. tagóvoda     4 csoport              85 fő 

Szitás u. 99. székhely     2 csoport              47 fő 

Templom u. 10. tagóvoda    2 csoport              48 fő 

Templom u. 167. tagóvoda                2 csoport              50 fő 

Összesen:               14 csoport          322 fő 

 

II. sz. Napsugár Óvoda és konyha 

Grassalkovich út 297.               5 csoport           134 fő 

 

III. sz Összevont Óvoda 

Pistahegyi köz 1. tagóvoda    8 csoport           179 fő 

Béke utca 36. tagóvoda                                             3 csoport             62 fő 

Összesen:                                                                 11 csoport          241 fő  

 

 

Jelenleg 697 gyermek jár köznevelési intézményeinkbe.  

Négyzetméter alapján 734 gyermek, az Alapító Okiratokban foglaltak szerint 801 gyermek 

fogadására alkalmasak intézményeink.   

 

Kerületünkben több beruházó, vállalkozó, ingatlanfejlesztő által tervezett beruházás 

megvalósítása van folyamatban, illetve kivitelezése a közeljövőben várható, mint például a 

Virágvölgy lakópark tovább építése, vagy Újtelepen a Szent László utca – Szentlőrinci út – Nyír 

utca – Fatimai utca közötti terület beépítése.  

A Középtemető utca melletti tömbökben az elmúlt évek beépítésével együtt megközelítőleg 350 

db lakás építése várható, míg Újtelepen az intenzívebben beépíthető fejlesztés területén kb. 900, 

a kevésbé intenzív beépítésű részen pedig nagyjából 300-400 db lakás építésével lehet számolni 

néhány éven belül. Előreláthatóan ezeken a területeken fog jelentősebb mértékű lakásfejlesztés 

megvalósulni, de Orbánhegyen a Házikert utca és a vasút közötti részen az üres telkek 

beépítésével számos családi ház, vagy kétlakásos lakóház építésére is sor kerülhet (kb. 100 

lakás), továbbá Apostolhegyen is kisebb mértékű (kb. 40-50 db) lakásépítése várható. 

A volt dugattyú gyűrűgyár területén (Haraszti út 40-42.) a korábbi elképzelések szerint közel 800 

lakás építése szerepelt a tervekben.  

A tervezett lakásfejlesztési beruházásoknak köszönhetően az elkövetkező években, várhatóan 

sok kisgyermekes család fog beköltözni a kerületbe.  

A beruházások megvalósulásával egyidejűleg kerületünk lakossága, ezzel együtt az óvoda 

köteles gyermekek száma is ugrásszerűen meg fog nőni. 

Az óvodai férőhelyek számának bővítése indokolt és megoldásra váró feladat. 
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Az óvodavezetők az óvodai férőhely bővítésével kapcsolatban az alábbi javaslatokat 

fogalmazták meg: 

 

I. sz. Összevont Óvoda: 

„1. Az Alapító okirat szerinti létszámok 100%-os kihasználása, a magas létszámú csoportokba 

pedagógiai asszisztensek beállításával az óvodapedagógusok munkájának segítése. (Ez a 

variáció az I. számú Összevont Óvodában már megvalósult, mivel a maximum gyermeklétszámon 

működünk. A műszaki feltételek nem adottak, hogy a csoportszobákba több gyermeket helyezzünk 

el! A másik két soroksári óvodában nem tudom, hogy lehet-e létszámot még emelni!) 

2. Konténer óvodát lehetne kialakítani a Templom u.167. melletti Önkormányzati tulajdonú üres 

telken, így bővülhetne még 2 csoporttal az a körzet, amíg a Virágvölgy lakótelep gyermekeit el 

kell helyeznünk! 

3. Katolikus egyházi óvoda - iskola alapítása a Mikszáth Általános Iskolából! A katolikus hívek 

összefogásából fel lehetne tölteni óvodapedagógussal az intézményt, mint a református óvodát 

Dunaharasztiban. 

4. A Grassalkovich u.86. óvoda mellett és a Szitás u.99.óvoda mellett is vannak öreg, romos 

ingatlanok, melyekből kialakítható lehetne óvoda, össze lehetne nyitni a meglévő óvodákkal. 

Ezen ötletek alátámasztását megfelelő számításokkal, műszaki lehetőségekkel fel kéne mérni, a 

megfelelő műszaki, gazdasági szakértők véleményét kikérni.” 

 

II. sz. Napsugár Óvoda és konyha: 

„Óvodánkba jelenleg az egyik csoportszoba kisebb alapterületű, amit a régi gondnoki lakásból 

alakítottak ki. 

Korábban volt egy tervezet a lapos tetőnk beépítésére, mely kiterjed ennek a csoportszobának a 

megnagyobbítására. Ez a terv tartalmazza a kötelező eszköz listán előírt   tornaszoba, orvosi 

elkülönítő stb. biztosítását is. 

Ebben látom férőhelyünk növelésének lehetőségét a II. sz. Napsugár óvoda és konyhában.” 

 

III. sz. Összevont Óvoda: 

„Infrastruktúra kiegészítése a létszámnak megfelelően (fektető szivacs, tároló szekrények, öltöző 

szekrények, szék, asztal stb.). 

A megemelt létszám figyelembevételével magasabb bérezés kialakítása, hogy a szakképzett 

óvodapedagógusok a magas gyermek létszám miatt ne vándoroljanak el munkahelyükről. 

Országos szinten gondot okoz az óvodapedagógus hiány. 

Emelet ráépítés vagy tetőtér beépítése, az anyagi lehetőségek szerint” 

 

A Virágvölgy lakópark beruházójával településrendezési szerződés került aláírásra, miszerint a 

területen a beruházó 2 csoportos, 50 fős óvodát köteles megépíteni. Ezen túlmenően a 

Dugattyúgyűrű Gyár területére 2010. február 10. napján létrejött településrendezési szerződés 

alapján a Fejlesztő kötelezettséget vállalt, hogy megtérítési igény nélkül, településfejlesztési 

hozzájárulás jogcímén a Budapest XXIII. ker. Grassalkovich út 279. szám alatt lévő Napsugár 

óvodát, és a Budapest XXIII. ker. Rézöntő u. 22-28. sz. alatti bölcsödét bővíti, illetve átalakítja, 

valamint a Haraszti út 40-42. szám alatti, a Budapest XXIII. ker. 186853 és 186855 hrsz-ú 

ingatlanok területén 25 fős óvodát épít. 

 

Az Energia-veszélyhelyzeti Operatív Törzsről szóló 1336/2022. (VII.15.) Korm.határozat 1. 

pontja szerint: „A Kormány a háborús veszélyhelyzet okozta drasztikus energiaár-emelkedés és a 

nyugat-európai energiahiány miatt energia-veszélyhelyzetet hirdetett.” 

 

Az energiaárak drasztikus emelkedésével kapcsolatos kiadások kényszerpályára állítják az 

önkormányzatokat. Az energiafelhasználás csökkentésére, ésszerűsítésére helyi szinten 

válságtervek kidolgozása történik. Egyes önkormányzatok intézmények, uszodák időszakos 
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bezárásáról, a közvilágítás korlátozásáról döntenek. Az energia szolgáltatók a jövőre nézve 

tízszeres-hússzoros energiadíjakra adnak ajánlatot, mely összegek kigazdálkodása hatalmas 

feladatot ró az önkormányzatokra.  

Az energia árának emelkedése az infláció ugrásszerű növekedését is eredményezi, mely szintén 

megoldandó probléma elé állítja az önkormányzatokat (például a gyermekétkeztetéssel 

kapcsolatos kiadások).  

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől döntésének meghozatalát. 

 

Határozati javaslat:  

1. 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének …./2022. 

(X. 13.) határozata az óvodákban visszamaradó gyermekek helyzetével kapcsolatos 

döntéséről  

 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. megállapítja, hogy a vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján az óvodákban 

visszamaradó gyermekek helyzetével kapcsolatban az Önkormányzat intézkedésre 

nem jogosult. Felhívja 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. felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről az érintett intézmények vezetőit értesítse.  

           

 Határidő: 2022. október 31.  

 Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

2. 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének …./2022. 

(X. 13.) határozata az óvodabővítéssel kapcsolatos döntésről  

 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. felhatalmazza 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. felkéri 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. 

 

Határidő: I. pont tekintetében 2022. december 31.  

II. pont tekintetében 2024. június 30.  

 Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Az előterjesztést a Képviselő-testület saját hatáskörében, döntési joggal tárgyalja. A határozati 

javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 

 

Budapest, 2022.  szeptember 27. 

 

 

 Babócsi Beáta  Bese Ferenc 

 osztályvezető  polgármester 

az előterjesztés készítője   előterjesztő 


