
JEGYZŐKÖNYV 

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

testületének az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága 

2021. november 30. 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   mb. aljegyző 

Babócsi Beáta     osztályvezető 

Köblös Anita     osztályvezető-helyettes 

dr. Göndör-Kökény Katalin    osztályvezető-helyettes 

 

Meghívottak:  

Geiger Tamás      Galéria 13 Soroksár Nkft. 

Egresiné Beck Zsuzsanna   I. 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 Tájékoztatja a 

Bizottság tagjait, hogy Zimán András jelezte távolmaradását. 

 

Orbán Gyöngyi:  

Köszönti a Jegyző Urat, a Bizottság tagjait, a Polgármesteri Hivatal dolgozóit és az 

Intézményvezetőket. Javaslatot tesz a kiosztásra került sürgősségi indítvánnyal tárgyalandó 

napirendi pont felvételére a napirendi pontok közé. Javasolja, hogy első napirendi pontként, 

zárt ülés keretében tárgyalja a Bizottság a kiosztásra került anyagot. 

 

dr. Szabó Tibor: Tisztelt Elnök Asszony, Tisztelt Bizottság. Az elmúlt bizottsági ülésen a 

tanulmányi ösztöndíj vonatkozásában született részben döntés, tekintve, hogy a Tisztelt 

Bizottság a középfokú tanulmányokat folytatók esetében, mindhárom szabad helyet betöltötte, 

a felsőfokú tanulmányokat folytatóknál viszont a három szabad helyre kettő esetben született 

döntés. Egy esetben támogatható diák esetében nem született döntés, ennek pótlása indokolt és 

szükséges. Ez a kiosztott anyagban is szerepel indoklásként, hogy novemberben kellene, hogy 

szülessen meg a döntés. Tekintettel arra, hogy ezt zárt ülésen tárgyalta a Tisztelt Bizottság, 

ennek alapján indokolt a zárt ülés tartása. Javasolja a Tisztelt Bizottságnak, hogy nulladik 



napirendi pontként, sürgősségi indítványként, zárt ülésen szíveskedjen dönteni az egy szabad 

felsőoktatási tanulmányi ösztöndíjról.  

 

Orbán Gyöngyi: Kéri, hogy szavazzon a bizottság arról, hogy ezt a napirendi pontot 

sürgősséggel első napirendi pontként zárt ülés keretében tárgyalja a Bizottság.  

 

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

alábbi határozatot hozta. 

 

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

Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsági 66/2021. (XI.30.) határozata a 2021. november 

30-ai Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsági ülésen tárgyalandó napirendi 

pontok módosításának elfogadásáról 

Az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság úgy dönt, hogy a 2021. november 30-

ai ülésén sürgőséggel, első napirendi pontként, zárt ülés keretében tárgyalja a „Javaslat az 

Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság 2021. november 2-ai döntésének 

kiegészítésére, a 2021/2022. tanév Soroksári Tanulmányi Ösztöndíj pályázat felsőoktatási 

hallgató részére történő odaítélésére” című napirendi pontot.  

 
Orbán Gyöngyi: Szavazásra teszi fel a módosított napirendi pontok elfogadását.  

Napirendi pontok: 

1. Javaslat az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság 2021. november 2-ai 

döntésének kiegészítésére, a 2021/2022. tanév Soroksári Tanulmányi Ösztöndíj 

pályázat felsőoktatási hallgató részére történő odaítélésére (zárt ülés) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

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

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 
 

3. Javaslat a Képviselő-testület 2022. évi munkatervének elfogadására (8.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 
 

4. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által fenntartott 

óvodákban gyógypedagógiai álláshelyek engedélyezésére (12.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 
 

5. Javaslat a felügyelő bizottsági tagok részére tiszteletdíj megállapítására és új 

Javadalmazási Szabályzat elfogadására (13.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 
 

6. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat 

Szolgáltatástervezési Koncepciójának 2021. évi felülvizsgálatáról (20.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 
 

7. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (30.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 
 

8. Javaslat Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat elbírálására (az érintett kérésére zárt ülés 

tartandó az Mötv. 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 
 

9. Egyebek 

 



A Bizottság 6 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 67/2021. (XI.30.) határozata a 2021. 

november 30-ai ülés napirendi pontjainak elfogadásáról 

Az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság a 2021. november 30-ai ülésének 

napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

1. Javaslat az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság 2021. november 2-ai 

döntésének kiegészítésére, a 2021/2022. tanév Soroksári Tanulmányi Ösztöndíj 

pályázat felsőoktatási hallgató részére történő odaítélésére (zárt ülés) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

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

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 
 

3. Javaslat a Képviselő-testület 2022. évi munkatervének elfogadására (8.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 
 

4. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által fenntartott 

óvodákban gyógypedagógiai álláshelyek engedélyezésére (12.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 
 

5. Javaslat a felügyelő bizottsági tagok részére tiszteletdíj megállapítására és új 

Javadalmazási Szabályzat elfogadására (13.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 
 

6. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat 

Szolgáltatástervezési Koncepciójának 2021. évi felülvizsgálatáról (20.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 
 

7. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (30.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 
 

8. Javaslat Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat elbírálására (az érintett kérésére zárt ülés 

tartandó az Mötv. 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 
 

9. Egyebek 

 

2. 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. 

 

 

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.  



 

ZÁRT ÜLÉS 

 

3. napirendi pont 

Javaslat a Képviselő-testület 2022. évi munkatervének elfogadására (8.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

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

 

dr. Szabó Tibor: Korábbi bizottsági ülésen is jelezte, hogy az SZMSZ napirendre kerül a 

Testület elé. Azért van A és B verzió jelen munkatervi előterjesztésben, mert az SZMSZ-ben 

foglaltak elfogadása esetén a B verziót javasolja elfogadni. A jelenleg hatályos jogszabályok 

szerint viszont az A verzió szerint javasolja elfogadni. Az elmondottak miatt a korábbi 

bizottsági ülésen az a döntés született, hogy a bizottság nem foglalt állást és a testületre bízza a 

döntést  

 

Egresi Antal: Szeretném javasolni, hogy a bizottság ne foglaljon állást ebben a kérdésben.  

 

Orbán Gyöngyi: Köszöni szépen, javasolja, hogy arról szavazzanak, hogy a testület döntsön a 

kérdésben.     

  

A Bizottság 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül saját hatáskörében az alábbi 

határozatot hozta: 
 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testület testület 

Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottságának 69/2021.(XI.30.) határozata a 

Képviselő-testület 2022. évi munkatervének elfogadásáról 

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

Képviselő-testület 2022. évi munkatervének elfogadásáról” című napirendi ponttal 

kapcsolatban nem foglal állást. 

 

 

4. napirendi pont 

Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által fenntartott 

óvodákban gyógypedagógiai álláshelyek engedélyezésére (12.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

Orbán Gyöngyi: Megkérdezi a Bizottság tagjait, hogy van-e a napirenddel kapcsolatosan 

valakinek kérdése? Jelzi, hogy égetően fontos problémáról van szó, lépni kell az ügyben. 

Javaslatot tesz a határozati javaslatok elfogadására. 

Kérdés, kiegészítés hiányában szavazásra teszi fel az előterjesztés 1. 2. 3. pontjának „A” 

változatának elfogadását. 

 

A Bizottság 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül saját hatáskörében az alábbi 

határozatot hozta: 

 

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

Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottságának 70/2021. (XI. 30.) határozata az I. sz. 

Összevont Óvodában gyógypedagógus álláshely engedélyezésével kapcsolatos döntéséről 

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

hogy  



I. az I. sz. Összevont Óvoda álláshelyének számát 2022. január 1-től egy fő gyógypedagógus 

álláshellyel bővítse és az ehhez szükséges forrást az intézmény részére biztosítsa az 

intézmény költségvetésében. 

II. kérje fel a Polgármestert az I. sz. Összevont Óvoda Intézményvezetőjének értesítésére. 

 

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

Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottságának 71/2021. (XI. 30.) határozata a II. sz. 

Napsugár Óvoda és konyha gyógypedagógus álláshely engedélyezésével kapcsolatos 

döntéséről 

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

I. a II. sz. Napsugár Óvoda és konyha álláshelyének számát 2022. január 1-től egy fő 

gyógypedagógus álláshellyel bővítse és az ehhez szükséges forrást az intézmény részére 

biztosítsa az intézmény költségvetésében. 

II. kérje fel a Polgármestert a II. sz. Napsugár Óvoda és konyha Intézményvezetőjének 

értesítésére. 

 

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

Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottságának 72/2021. (XI. 30.) határozata a III. sz. 

Összevont Óvodában gyógypedagógus álláshely engedélyezésével kapcsolatos 

döntésérőlAz Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság javasolja a Képviselő-

testületnek, hogy 

I. a III. sz. Összevont Óvoda álláshelyének számát 2022. január 1-től egy fő gyógypedagógus 

álláshellyel bővítse és az ehhez szükséges forrást az intézmény részére biztosítsa az 

intézmény költségvetésében. 

II. kérj fel a Polgármestert a III. sz. Összevont Óvoda Intézményvezetőjének értesítésére. 

 
 

5. napirendi pont 

Javaslat a felügyelő bizottsági tagok részére tiszteletdíj megállapítására és új 

Javadalmazási Szabályzat elfogadására (13.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

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

hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a 1. és 2. határozati javaslatokat. A határozati 

javaslatokat egyben teszi fel szavazásra, de külön-külön határozatok fognak születni.  

 

A Bizottság 4 igen szavazattal, 2 nem szavazattal saját hatáskörében az alábbi határozatot hozta: 

  

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

Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottságának 73/2021.(XI.30.) határozata a Budapest 

Főváros XXIII. kerület Önkormányzatának tulajdonában álló, és egyben a 2009. évi 

CXXII. törvény hatálya alá tartozó gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek, 

felügyelőbizottsági tagjainak és vezető állású munkavállalóinak javadalmazási 

rendszeréről szóló Javadalmazási Szabályzat elfogadásáról  

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

hogy 

I. a Budapest Főváros XXIII. kerület Önkormányzatának tulajdonában álló, és egyben a 2009. 

évi CXXII. törvény hatálya alá tartozó gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek, 

felügyelőbizottsági tagjainak és vezető állású munkavállalóinak javadalmazási rendszeréről 

szóló Javadalmazási Szabályzatot a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal fogadja 

el, egyben kérje fel a Polgármestert annak aláírására. 



II. kérje fel a Polgármestert, hogy az érintett gazdasági társaságok vezető tisztségviselői útján 

gondoskodjon a Javadalmazási Szabályzatnak a Fővárosi Törvényszékhez történő 

benyújtásáról. 

 

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

Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottságának 74/2021.(XI.30.) határozata a Budapest 

Főváros XXIII. kerület Önkormányzatának tulajdonában álló, és egyben a 2009. évi 

CXXII. törvény hatálya alá tartozó gazdasági társaságok Felügyelő Bizottsági tagjai 

részére tiszteletdíj megállapításáról 

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

hogy 

I. a Budapest Főváros XXIII. kerület Önkormányzatának tulajdonában álló, és egyben a 2009. 

évi CXXII. törvény hatálya alá tartozó gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek, 

felügyelőbizottsági tagjainak és vezető állású munkavállalóinak javadalmazási rendszeréről 

szóló Javadalmazási Szabályzat III. 3. pontjának 3.2. alpontja alapján a Budapest Főváros 

XXIII. kerület Önkormányzatának tulajdonában álló, és egyben a 2009. évi CXXII. törvény 

hatálya alá tartozó gazdasági társaságok Felügyelő Bizottsági tagjai részére 2022. január 1-

jétől tiszteletdíjat állapítson meg, amelynek havi mértéke 87.000 Ft. 

II. kérj fel a Polgármestert, hogy gazdasági társaságok ügyvezetőit értesítse a díjazás 

megállapításáról. 

 

6. napirendi pont 

Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Szolgáltatástervezési 

Koncepciójának 2021. évi felülvizsgálatáról (20.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

Orbán Gyöngyi: jelzi, hogy kiosztásra került egy kiegészítés, a helyi szociálpolitikai 

kerekasztal szavazati joggal rendelkező tagjaként egy nyilatkozatot tett Tüskés Józsefné elnök, 

ezt vegyék figyelembe, majd kérdezi, hogy van-e kérdés, kiegészítés az előterjesztéssel 

kapcsolatban? Kérdés, kiegészítés hiányában szavazásra teszi fel az előterjesztés „A” 

változatának elfogadását. 

 

A Bizottság 6 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 75/2021. (XI. 30.) határozata Budapest 

Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Szolgáltatástervezési Koncepciója 

2021. évi felülvizsgálatáról 

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

hogy   

I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Szolgáltatástervezési 

Koncepciója 2021. évi felülvizsgálatát a jelen határozat melléklete szerint fogadja el. 
II. kérje fel a Polgármestert, hogy gondoskodjon a felülvizsgált Szolgáltatástervezési 

Koncepció helyben szokásos módon történő közzétételéről. 
 

7. napirendi pont 

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (30.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

Orbán Gyöngyi: Kilenc 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 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül saját hatáskörében az alábbi 

határozatot hozta: 

 

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

Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottságának 76/2021. (XI. 30.) határozata a 195773 és 

195774 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület, Szamaránszki dűlő és 

Közöslegelő dűlő által határolt területen található ingatlanokkal kapcsolatos 

telekalakítással vegyes csereügylet lebonyolításáról szóló, Budapest Főváros XXIII. 

kerület Soroksár Önkormányzat Polgármesterének 105/2021. (III.16.) határozatával 

módosított 433/2020. (X.13.) határozatának módosításáról  

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

hogy a 195773 és 195774 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület, 

Szamaránszki dűlő és Közöslegelő dűlő által határolt területen található ingatlanokkal 

kapcsolatos telekalakítással vegyes csereügylet lebonyolításáról szóló, Budapest Főváros 

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Polgármesterének 105/2021. (III.16.) határozatával 

módosított 433/2020. (X.13.) határozatának végrehajtási határidejét 2022. március 31. napjára 

módosítsa. 

 

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

Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottságának 77/2021.(XI. 30.) határozata a Budapest 

XXIII. 185876 helyrajzi számú, természetben Grassalkovich út 161-163. szám alatt 

található ingatlannal kapcsolatos, közös tulajdon megszüntetésére irányuló polgári peres 

eljárás kezdeményezéséről szóló, Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

Önkormányzat Polgármesterének 271/2021.(VI.08.) határozatával módosított 506/2020. 

(XI.10.) határozata módosításáról  

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

hogy a Budapest XXIII. 185876 helyrajzi számú, természetben Grassalkovich út 161-163. szám 

alatt található ingatlannal kapcsolatos, közös tulajdon megszüntetésére irányuló polgári peres 

eljárás kezdeményezéséről szóló, Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat 

Polgármesterének 271/2021.(VI.08.) határozatával módosított 506/2020. (XI.10.) határozata 

végrehajtási határidejét 2022. március 31. napjára módosítsa. 

 

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

Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottságának 78/2021.(XI. 30.) határozata Budapest 

Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének a 184330 helyrajzi 

számú ingatlanban fennálló 6/40 önkormányzati tulajdoni hányad egy részének 

értékesítéséről szóló 195/2021. (V.11.) határozata módosításáról  

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

hogy Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének a 184330 

helyrajzi számú ingatlanban fennálló 6/40 önkormányzati tulajdoni hányad egy részének 

értékesítéséről szóló 195/2021. (V.11.) határozata végrehajtási határidejét 2022. június 30. 

napjára módosítsa. 

 

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

Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottságának 79/2021.(XI. 30.) határozata a Budapest 

XXIII. kerület belterület 187621 helyrajzi számú, természetben 1239 Budapest, Haraszti út 

17. szám alatti ingatlan 2/12 tulajdoni hányadának megvásárlásáról szóló 299/2021. 

(VII.06.) határozatának 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 ingatlan 2/12 tulajdoni hányadának megvásárlásáról szóló 

299/2021. (VII.06.) határozatának végrehajtási határidejét 2022. április 30. napjára módosítsa. 

 

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

Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottságának 80/2021. (XI. 30.) határozata a Hősök 

terei új intézményközpont kialakítása érdekében szükséges településrendezési előírások 

módosításával kapcsolatos döntéséről szóló 315/2021. (VII.06.) határozatával módosított 

81/2021. (II.23.) határozat módosításáról  

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

hogy a Hősök terei új intézményközpont kialakítása érdekében szükséges településrendezési 

előírások módosításával kapcsolatos döntéséről szóló 315/2021.(VII.06.) határozatával 

módosított 81/2021. (II.23.) határozatának végrehajtási határidejét 2021. december 31. napjára 

módosítsa. 

 

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

Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottságának 81/2021.(XI. 30.) határozata a (187794), 

(187823) és (187390/5) helyrajzi számú közterületi ingatlanok elnevezéséről szóló 430/2021. 

(X. 12.) határozat hatályon kívül helyezéséről 

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

hogy a (187794), (187823) és (187390/5) helyrajzi számú közterületi ingatlanok 

elnevezéséről szóló 430/2021. (X. 12.) határozatát helyezze hatályon kívül.  

 

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

Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottságának 82/2021.(XI. 30.) határozata a (196605/7) 

helyrajzi számú közterületi ingatlan elnevezéséről 

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

hogy 

I. helyezze hatályon kívül a 431/2021.(X.12.) határozatát. 

II. támogassa a jelenleg még elnevezés nélküli (196605/7) hrsz-ú közterületi ingatlan Oázis utca 

közterület névre történő elnevezését. 

III. kérje fel a Polgármestert, hogy jelen határozatot, a II. pontban jelölt kerületi közterület 

elnevezésével kapcsolatban szükséges döntés meghozatala érdekében továbbítsa Budapest 

Főváros Főpolgármesteréhez, akit ezúton Tisztelettel felkér arra, hogy a javaslatot terjessze 

jóváhagyásra Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlése elé. 

Határidő: 2021. december 31.  

Felelős: Bese Ferenc polgármester” 

 

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

Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottságának 83/2021.(XI. 30.) határozata a (196492/2) 

helyrajzi számú közterületi ingatlan elnevezéséről 

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

hogy 

I. helyezze hatályon kívül a 432/2021.(X.12.) határozatát. 

II. támogassa a jelenleg még elnevezés nélküli (196492/2) hrsz-ú közterületi ingatlan 

Szőlődomb köz közterület névre történő elnevezését. 

III. kérje fel a Polgármestert, hogy jelen határozatot, a II. pontban jelölt kerületi közterület 

elnevezésével kapcsolatban szükséges döntés meghozatala érdekében továbbítsa Budapest 

Főváros Főpolgármesteréhez, akit ezúton Tisztelettel felkér arra, hogy a javaslatot terjessze 

jóváhagyásra Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlése elé. 

Határidő: 2021. december 31.  



Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

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

Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottságának 84/2021.(XI. 30.) határozata a 196165 

helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Köves út 136. szám található 

ingatlan értékesítéséről szóló 512/2021. (XI. 09.) határozatának módosításáról 

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

a 196165 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Köves út 136. szám található 

ingatlan értékesítéséről szóló 512/2021. (XI. 09.) határozatának 

I. címét az alábbiak szerint módosítsa: 

„Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 512/2021. 

(XI. 09.) határozata a 195165 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Köves 

út 136. szám található ingatlan értékesítéséről.” 

II. pontját az alábbiak szerint módosítsa: 

„I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat az 1/1 arányban tulajdonát képező 

195165 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. kerület Köves út 136. szám alatt 

található, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint „kivett lakóház, udvar, gazdasági épület” 

megnevezésű, 499 m2 alapterületű ingatlant Varga Krisztina Katalin részére 15.500.000,- Ft 

azaz tizenötmillió-ötszázezer forint vételár ellenében értékesíti, amely vételárba – gazdagodás 

jogcímén – beszámítja az ingatlanon található 38 m2 hasznos alapterületű lakóház felépítmény 

műszaki értékét 9.615.000,- Ft azaz kilencmillió-hatszáztizenötezer forint erejéig, valamint 

előlegként a Varga Krisztina Katalin által 2021. 08. 09. napján megfizetett 95.250,- Ft azaz 

kilencvenkettőezer-kettőszázötven forint értékbecslési díjat.” 
 

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 

 

9. napirendi pont 

Egyebek 

 

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

megköszöni a megjelentek részvételét és az ülést 11.19 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 


