
A 2022. március 17-én megtartott képviselő-testületi ülés 

h a t á r o z a t a i 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 105/2022. (III. 17.) határozata a 2022. március 17-ei Képviselő-

testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok módosításának elfogadásáról 

A Képviselő-testület  

úgy dönt, hogy a 2022. március 17-ei Képviselő-testületi ülésén a Meghívóban 

szereplő 17. napirendi pontként szereplő „Beszámoló a Budapesti Rendőr-

főkapitányság XX. és XXIII. kerületi Rendőrkapitányság 2021. évi 

tevékenységéről, a közbiztonság helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett 

intézkedésekről és az azokkal kapcsolatos feladatokról” című napirendi pontot a 

„Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről” c. 

napirendi pont után, második napirendi pontként tárgyalja.  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 106/2022. (III. 17.) határozata a 2022. március 17-ei Képviselő-

testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok módosításának elfogadásáról 

A Képviselő-testület  

úgy dönt, hogy a 2022. március 17-ei Képviselő-testületi ülésén  

- a Meghívóban 16. napirendi pontként szereplő „Beszámoló a Soroksári 

Polgárőrség Egyesület 2021. évben végzett munkájáról” című napirendi pontot 

9.30 órai kezdettel 

- a Meghívóban 18. napirendi pontként szereplő „Tájékoztató Budapest Főváros 

Kormányhivatala XXIII. Kerületi Hivatala 2021. évi munkájáról” című napirendi 

pontot 10.30 órai kezdettel tárgyalja.  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 107/2022. (III. 17.) határozata a 2022. március 17-ei Képviselő-

testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok módosításának elfogadásáról 

A Képviselő-testület  

úgy dönt, hogy a 2022. március 17-ei Képviselő-testületi ülésén  

- a Meghívóban 2. napirendi pontként szereplő „Javaslat a közösségi együttélés 

alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről 

szóló 1/2018. (II. 01.) önkormányzati rendelet módosítására” c. napirendi pontot, 

- a Meghívóban 4. napirendi pontként szereplő „Javaslat állásfoglalás 

kialakítására a volt dugattyúgyűrű gyár területéhez kapcsolódóan kikötő és 

víziközlekedési létesítmény építésével kapcsolatban” c. napirendi pontot, 

- a Meghívóban 22. napirendi pontként szereplő „Javaslat az Önkormányzat 

tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 8/2019.(III.22.) 

önkormányzati rendelet felülvizsgálatára” c. napirendi pontot és 

- a Meghívóban 23. napirendi pontként szereplő „Javaslat közalkalmazotti 

munkáltatói kölcsönkeret felhasználására” c. napirendi pont  

leveszi napirendjéről.  
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Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 108/2022. (III. 17.) határozata a 2022. március 17-ei képviselő-

testületi ülés módosított napirendi pontjainak elfogadásáról 

A Képviselő-testület  

a 2022. március 17-ei Képviselő-testületi ülés napirendi pontjait az alábbiak 

szerint elfogadja 

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

2.) Beszámoló a Budapesti Rendőr-főkapitányság XX. és XXIII. kerületi 

Rendőrkapitányság 2021. évi tevékenységéről, a közbiztonság helyzetéről, a 

közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azokkal kapcsolatos 

feladatokról  

3.) Javaslat a Budapest Főváros XXIII. Kerületi Építési Szabályzatról szóló 

26/2017. (IX. 22.) önkormányzati rendelet módosítására (Burger King 

gyorsétterem kialakítása) 

4.) Javaslat az Alsónémedi és Soroksár közigazgatási határában lévő körforgalom 

átépítésével összefüggő építési szabályok módosítására vonatkozó kérelemmel 

kapcsolatban településfejlesztési döntés meghozatalára 

5.) Javaslat az egyházaknak nyújtandó támogatásra 

6.) Javaslat az Ukrajnában kialakult háborús válsághelyzettel kapcsolatos 

döntések meghozatalára 

7.) Javaslat a 2022. évi óvodai beíratás időpontjának meghatározására 

8.) Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által 

fenntartott III. sz. Összevont Óvoda jóváhagyott intézményi létszámának 

megemelésére (takarítói álláshely engedélyezése) 

9.) Javaslat a Soroksári Dunáért és Soroksár Városfejlesztéséért Közalapítvány 

alapító okiratának módosítására 

10.) Javaslat a 184079/14 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. kerület, 

1237 Budapest, Királyhágó köz 1./Pacsirta köz 4./Pacsirta köz 2./Vágóhíd u. 112./ 

Vágóhíd u. 110./ Vágóhíd u. 108./ Vágóhíd u. 102./ Vágóhíd u. 106./ Vágóhíd u. 

104. címhelyeken található ingatlan 2532/32688-ad tulajdoni hányadára 

vonatkozó elővásárlási joggal kapcsolatos nyilatkozat megtételére  

11.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról  

12.) Beszámoló a civil szervezetek 2021. évi támogatásának elszámolásáról 

13.) Tájékoztató a 2021. évben megalkotott rendeletek hatályosulásának 

felülvizsgálatáról 

14.) Tájékoztató az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérleti díjtételeinek 

felülvizsgálatáról 

15.) Beszámoló a Soroksári Polgárőrség Egyesület 2021. évben végzett 

munkájáról (9.30 órai kezdettel)  

16.) Tájékoztató Budapest Főváros Kormányhivatala XXIII. Kerületi Hivatala 

2021. évi munkájáról (10.30 órai kezdettel) 

17.) Javaslat egészségügyi települési támogatás megállapítása iránti kérelemre 

hozott elutasító döntés elleni fellebbezés elbírálására (zárt ülés)  

18.) Javaslat helyi támogatás iránti kérelmek elbírálására (zárt ülés)  
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19.) Kérdések, bejelentések, bizottsági tagcserék 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 109/2022. (III. 17.) határozata a Budapesti Rendőr-

főkapitányság XX. és XXIII. kerületi Rendőrkapitányság 2021. évi 

tevékenységéről készült beszámoló elfogadásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Budapesti Rendőr-főkapitányság XX. és 

XXIII. kerületi Rendőrkapitányság 2021. évi tevékenységéről, a közbiztonság 

helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és azokkal kapcsolatos 

feladatokról szóló és Makádi Katalin r. ezredes, kapitányságvezető által készített 

beszámolót elfogadja. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 110/2022. (III. 17.) határozata a Soroksári Polgárőrség 

Egyesület 2021. évben végzett munkájáról készült beszámoló elfogadásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Soroksári Polgárőrség Egyesület 2021. 

évben végzett munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 111/2022. (III. 17.) határozata az Alsónémedi-Soroksár határán 

lévő 5-ös főúti körforgalmat érintő kerületi építési szabályok módosításával 

kapcsolatos döntéséről 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. figyelemmel a 429/2021.(X.12.) határozatában (a továbbiakban: alaphatározat) 

foglaltakra, az alaphatározatot a jelen határozat szerint kiegészíti, módosítja: 

II. elkészítteti a Kerületi Építési Szabályzat (a továbbiakban: KÉSZ) módosítását 

az Alsónémedi-Soroksár közigazgatási határán elhelyezkedő 5-ös főúti 

körforgalom 4. ágának kiépítése érdekében azzal a feltétellel, ha aláírásra kerül a 

településfejlesztési hozzájárulásra vonatkozó írásos megállapodás. 

III. felkéri a Polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a terv 

kidolgozását illetően, továbbá a KÉSZ módosításának vonatkozásában a 

településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 

jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerinti véleményezési 

eljárást folytassa le. 

IV. felkéri továbbá a Polgármestert, hogy a KÉSZ módosításáról szóló rendelet-

tervezetet terjessze a Képviselő-testület elé. 

Határidő: 2022. december 31. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

 

 

 

 



4 
 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 112/2022. (III. 17.) határozata Bese Ferenc polgármester 

szavazásból való kizárásáról  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

a „Javaslat az egyházaknak nyújtandó támogatásra" c. napirendi pont tárgyalása 

során nem zárja ki a szavazásból - érintettsége miatt - Bese Ferenc polgármestert. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 113/2022. (III. 17.) határozata a kerületi egyházak 2022. évi 

támogatására biztosított keretösszeg megemeléséről 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Önkormányzat 2022. évi költségvetésében 

a kerületi egyházak 2022. évi támogatására biztosított 20.000.000,- Ft 

keretösszeget 1.000.000.- Ft összeggel megemeli, melyet az Önkormányzat 2022. 

évi költségvetésének „Általános tartalék" sora terhére biztosít.  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 114/2022. (III. 17.) határozata a Budapest-Soroksár Újtelep Szent 

István Plébánia 2022. évi támogatásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 2022. évben a 

Budapest-Soroksár Újtelep Szent István Plébániát (a továbbiakban: Támogatott) 

5.000.000,- Ft, azaz Ötmillió Forint összeggel támogatja, melyet a következő 

célokra használhat fel: 

Fűtés díjára (gázszámlák), közüzemi díjakra, működési költségekre, eszközök 

beszerzésére, kert karbantartására, fejlesztésére, közösségi programok és 

rendezvények támogatására, évközi és nyári táborokra, karbantartási és felújítási 

munkálatokra a templomban és a plébánián, nagycsaládok és rászorulók 

közösségi programokban való részvételben való segítésére (pl. gyerek és családos 

táborok).  

A támogatás forrása az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének „Egyházak 

támogatása” sora. 

II. felkéri a Polgármestert, hogy az érintettet értesítse a Képviselő-testület 

döntéséről. 

III. felhatalmazza a Polgármestert a jelen határozat 1. számú mellékletét képező 

támogatási szerződés aláírására azzal, hogy annak tartalmától — a 3. pontban 

foglalt támogatási összeg kivételével — az Önkormányzat érdekeit nem sértő 

módon eltérhet.  

Határidő: a támogatási szerződés megkötésére: 2022. április 17. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester.  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 115/2022. (III. 17.) határozata a Budapest - Soroksári 

Református Egyházközség 2022. évi támogatásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 
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I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 2022. évben a 

Budapest - Soroksári Református Egyházközséget (a továbbiakban: Támogatott) 

3.500.000,- Ft, azaz Hárommillió-ötszázezer Forint összeggel támogatja, melyet 

a következő célra használhat fel:  

Gyermekek és fiatalok táboroztatására, közösségi programok és rendezvények 

szervezésére, konferencia-terem kialakítására, a gyermek – és ifjúsági munkához 

szükséges eszközök beszerzésére, valamint működésük biztosítására 

A támogatás forrása az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének „Egyházak 

támogatása” sora. 

II. felkéri a Polgármestert, hogy az érintettet értesítse a Képviselő-testület 

döntéséről. 

III. felhatalmazza a Polgármestert a jelen határozat 1. számú mellékletét képező 

támogatási szerződés aláírására azzal, hogy annak tartalmától — a 3. pontban 

foglalt támogatási összeg kivételével — az Önkormányzat érdekeit nem sértő 

módon eltérhet.  

Határidő: a támogatási szerződés megkötésére: 2022. április 17. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester.  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 116/2022. (III. 17.) határozata a Pesterzsébeti Evangélikus 

Egyházközség - Soroksári Evangélikus Plántáló Gyülekezet 2022. évi 

támogatásáról: 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 2022. évben a 

Pesterzsébeti Evangélikus Egyházközség - Soroksári Evangélikus Plántáló 

Gyülekezetet (a továbbiakban: Támogatott) 2.000.000,- Ft, azaz Kettőmillió 

Forint összeggel támogatja, melyet a következő célokra használhat fel:  

Gyermek – és ifjúsági helyiség kialakítására, felszerelésére a templom 

alagsorában, a gyermekek és fiatalok mentális- fizikai- és szellemi fejlesztését 

célzó eszközök beszerzésére, gyülekezeti – és ökumenikus programok 

szervezésére: gyülekezeti nap, gyermektáborok, koncert, agapé, kirándulás, a 

bábcsoport, a konfirmandus csoport, a gyülekezet ének- és zenekarának 

programjaira, utazásaira, valamint előadások szervezésére, az istentiszteleti 

élethez kapcsolódóan audiovizuális eszközök beszerzésére. 

A támogatás forrása az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének „Egyházak 

támogatása” sora. 

II. felkéri a Polgármestert, hogy az érintettet értesítse a Képviselő-testület 

döntéséről. 

III. felhatalmazza a Polgármestert a jelen határozat 1. számú mellékletét képező 

támogatási szerződés aláírására azzal, hogy annak tartalmától — a 3. pontban 

foglalt támogatási összeg kivételével — az Önkormányzat érdekeit nem sértő 

módon eltérhet.  

Határidő: a támogatási szerződés megkötésére: 2022. április 17. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester.  
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Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 117/2022. (III. 17.) határozata Soroksár Nagyboldogasszony 

Főplébánia (1238 Budapest, Templom u. 111.) 2022. évi támogatásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 2022. évben a 

Soroksár Nagyboldogasszony Főplébániát (a továbbiakban: Támogatott) 

5.000.000,- Ft, azaz Ötmillió Forint összeggel támogatja, melyet a következő 

célokra használhat fel:  

Épületeik javítása, karbantartása, fejlesztése során végzendő egyes szakipari 

munkák elvégzésére (festő, asztalos, lakatos, villanyszerelési, gépészeti, burkoló, 

tetőfedő, kőműves stb.), egyes adódó felújítási/engedélyezési tervek és szakértői 

vélemények elkészítésére, a Kolumbárium fejlesztéséhez szükséges egyes 

szakipari munkák elvégzésére, liturgikus és templomi eszközök, ruhadarabok 

továbbá egyes textíliák, szőnyegek beszerzésére, templomi kivetítő és közvetítő 

kamerarendszer kialakítására, a templom és a plébánia fejlesztési munkálataihoz 

kapcsolódó szolgáltatások finanszírozására: takarítás, mosás, a templom és 

plébánia egyes közüzemi számláinak kifizetésére (villany, gáz); egyes külön 

adódó járulékos, kisebb restaurálási költségek finanszírozására. 

A támogatás forrása az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének „Egyházak 

támogatása” sora. 

II. felkéri a Polgármestert, hogy az érintettet értesítse a Képviselő-testület 

döntéséről. 

III. felhatalmazza a Polgármestert a jelen határozat 1. számú mellékletét képező 

támogatási szerződés aláírására azzal, hogy annak tartalmától — a 3. pontban 

foglalt támogatási összeg kivételével — az Önkormányzat érdekeit nem sértő 

módon eltérhet.  

Határidő: a támogatási szerződés megkötésére: 2022. április 17. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester.  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 118/2022. (III. 17.) határozata a Pesterzsébeti Görög Katolikus 

Egyházközség 2022. évi támogatásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata .2022. évben a 

Pesterzsébeti Görög Katolikus Egyházközséget (a továbbiakban: Támogatott) 

1.500.000,- Ft, azaz Egymillió- ötszázezer Forint összeggel támogatja, melyet a 

következő célokra használhat fel: 

Működési költségekre, közösségi programokra, kisebb felújításokra a 

templomban és a parókián, az egyházi iroda bútorainak és irodatechnikai 

berendezéseinek cseréjére. 

A támogatás forrása az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének „Egyházak 

támogatása” sora. 

II. felkéri a Polgármestert, hogy az érintettet értesítse a Képviselő-testület 

döntéséről. 
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III. felhatalmazza a Polgármestert a jelen határozat 1. számú mellékletét képező 

támogatási szerződés aláírására azzal, hogy annak tartalmától — a 3. pontban 

foglalt támogatási összeg kivételével — az Önkormányzat érdekeit nem sértő 

módon eltérhet.  

Határidő: a támogatási szerződés megkötésére: 2022. április 17. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester.  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 119/2022. (III. 17.) határozata a Budapesti Zsidó Hitközség Dél-

Pesti Körzetének 2022. évi támogatásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 2022. évben a 

Budapest-Soroksár Budapesti Zsidó Hitközség Dél-Pesti Körzetét 500.000,- Ft, 

azaz Ötszázezer Forint összeggel támogatja, melyet a következő célokra 

használhat fel: 

Könyvek, imakönyvek vásárlására, a vallási hitélethez kapcsolódó szertartási 

előírások szerinti kegytárgyak vásárlására, a konyhai kóserság betartása 

érdekében konyhai eszközök, edények beszerzésére, a Zsinagóga karbantartására 

(pl. vízszerelés, beázás elhárítás utáni festés, fűtési rendszer karbantartása, 

légkondicionáló berendezések karbantartása), a soroksári zsidó temető gondnoki 

lakásába víz bevezetésére, illetve a villanyvezetékek cseréjére, soroksári zsidó 

temető karbantartására, kertészeti munkák elvégzésére (pld. virág, fűmag, 

tápoldat, gyomírtó), soroksári zsidó temető kerítésének állagmegóvása, soroksári 

zsidó temető mártír emlékmű felújítására. 

A támogatás forrása az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének „Egyházak 

támogatása” sora. 

II. felkéri a Polgármestert, hogy az érintettet értesítse a Képviselő-testület 

döntéséről. 

III. felhatalmazza a Polgármestert a jelen határozat 1. számú mellékletét képező 

támogatási szerződés aláírására azzal, hogy annak tartalmától — a 3. pontban 

foglalt támogatási összeg kivételével — az Önkormányzat érdekeit nem sértő 

módon eltérhet.  

Határidő: a támogatási szerződés megkötésére: 2022. április 17. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester.  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 120/2022. (III. 17.) határozata a Budapest-Soroksár Újtelep 

Református Misszió Egyházközség 2022. évi támogatásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 2022. évben a 

Budapest-Soroksár Újtelep Református Misszió Egyházközséget (a 

továbbiakban: Támogatott) 3.500.000,- Ft, azaz Hárommillió-ötszázezer Forint 

összeggel támogatja, melyet a következő célokra használhat fel: 
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A gyülekezet működésével kapcsolatos számlák kifizetésére, a közösségi, 

kulturális programok és rendezvények finanszírozására, a nagycsaládok és 

rászorulók segítésére, a gyerekek és fiatalok táboroztatására, a  templomkert 

kialakítására, a játszótér korszerűsítésére, parkosításra, kerítés építés folytatására, 

karbantartási és felújítási munkálatokra, a kültéri világítás kiépítésére, a 

biztonsági kamerarendszer kiépítésére, kertészeti eszközök, bútorok szőnyegekre, 

függönyökre és konyhai eszközökre, a templom hangosítástechnikai, valamint 

akusztikai környezetének kialakítására, könyvek beszerzésére.  

A támogatás forrása az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének „Egyházak 

támogatása” sora. 

II. felkéri a Polgármestert, hogy az érintettet értesítse a Képviselő-testület 

döntéséről. 

III. felhatalmazza a Polgármestert a jelen határozat 1. számú mellékletét képező 

támogatási szerződés aláírására azzal, hogy annak tartalmától — a 3. pontban 

foglalt támogatási összeg kivételével — az Önkormányzat érdekeit nem sértő 

módon eltérhet.  

Határidő: a támogatási szerződés megkötésére: 2022. április 17. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester.  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 121/2022. (III. 17.) határozata Lónya Község 

Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás jóváhagyásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. jóváhagyja Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata és 

Lónya Község Önkormányzata között az ukrajnai háborús konfliktus 

magyarországi kihatásaira tekintettel megkötött, jelen határozat melléklete 

szerinti együttműködési megállapodást. 

II. felkéri a Polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről értesítse Lónya 

Község Önkormányzat Polgármesterét.  

Határidő: azonnal 

Felelős: Bese Ferenc polgármester  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 122/2022. (III. 17.) határozata a Magyar Ökumenikus 

Segélyszervezet támogatásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. 1.000.000 Ft, azaz egymillió forint összegű támogatást biztosít Magyar 

Ökumenikus Segélyszervezet (1221 Budapest, Kossuth Lajos u. 64.) részére az 

Önkormányzat 2022. évi költségvetésének „Céltartalék – egyéb tartalék” sora 

terhére. 

II. felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon az 1. pontban foglalt támogatás 

nyújtásához szükséges Támogatási Szerződés megkötéséről.  

III. felkéri a Polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről értesítse a 

Magyar Ökumenikus Segélyszervezetet.  
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Határidő: 2022. április 30. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 123/2022. (III. 17.) határozata az óvodai beíratás időpontjának 

meghatározásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. az óvodai beíratás időpontját 2022. május 09-től 2022. május 11-ig terjedő 

időtartamban, jelen határozat mellékletét képező „Hirdetmény”-ben foglaltak 

szerint határozza meg. 

II. felkéri a Polgármestert a 2022. évi óvodai beíratásról szóló Hirdetménynek az 

Önkormányzat hivatalos honlapján (www.soroksar.hu-n), a Soroksári Hírlapban, 

valamint az óvodák honlapján való közzétételére. 

III. amennyiben veszélyhelyzet fennállása esetén az Emberi Erőforrások 

Minisztere döntést (a továbbiakban: miniszteri döntés) hoz a beiratkozás központi 

időpontjáról és menetéről, a miniszteri döntés szerint kerül végrehajtásra a 2022. 

évi óvodai beiratkozás. 

Határidő: 2022. március 31. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 124/2022. (III. 17.) határozata a III. sz. Összevont Óvoda 

jóváhagyott intézményi létszámának megemelésével, takarítói álláshely 

engedélyezésével kapcsolatos döntésről 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. a III. sz. Összevont Óvoda jóváhagyott intézményi létszámát 2022. április 1. 

napjától egy takarítói álláshellyel megemeli, és az ehhez szükséges forrást az 

Önkormányzat 2022. évi költségvetésének "Intézményi céltartalék, Intézményi 

egyéb” sora terhére biztosítja. 

II. felkéri a Polgármestert a III. sz. Összevont Óvoda Intézményvezetőjének 

értesítésére, valamint arra, hogy az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről 

szóló önkormányzati rendelet soron következő módosításakor a határozatban 

foglaltakat vegye figyelembe. 

Határidő: 2022. március 31., illetőleg az Önkormányzat 2022. évi 

költségvetésről szóló önkormányzati rendelet soron következő módosításának 

időpontja  

  Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

 

 

 

 

http://www.soroksar.hu-n/
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Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 125/2022. (III.17.) határozata Egresi Antal képviselő 

szavazásból való kizárásával kapcsolatos döntéséről 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

a „Javaslat a Soroksári Dunáért és Soroksár Városfejlesztéséért Közalapítvány 

alapító okiratának módosítására" c. napirendi pont tárgyalása során nem zárja ki 

a szavazásból - érintettsége miatt - Egresi Antal képviselőt. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 126/2022. (III.17.) határozata a Soroksári Dunáért és Soroksár 

Városfejlesztéséért Közalapítvány alapító okiratának módosításáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. a Soroksári Dunáért és Soroksár Városfejlesztéséért Közalapítvány Alapító 

Okiratát az 1. számú melléklet szerinti tartalommal elfogadja, annak érdekében, 

hogy a Közalapítvány közhasznú szervezetté minősítése megtörténjen,  

II. felhatalmazza a Polgármestert, hogy a közhasznúsági nyilvántartásba vétel 

érdekében a Soroksári Dunáért és Soroksár Városfejlesztéséért Közalapítvány 

módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát aláírja, és 

gondoskodjon arról, hogy az Alapító Okirat a szükséges mellékletekkel 

felszerelten a Fővárosi Törvényszékhez határidőn belül benyújtásra, valamint a 

helyben szokásos módon (az Önkormányzat hivatalos hirdetőtábláján és az 

Önkormányzat honlapján) közzétételre kerüljön.  

Határidő: 2022. április 30. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 127/2022. (III.17.) határozata a 184079/14 helyrajzi számú, 

természetben Budapest XXIII. kerület, 1237 Budapest, Királyhágó köz 

1./Pacsirta köz 4./Pacsirta köz 2./Vágóhíd u. 112./ Vágóhíd u. 110./ Vágóhíd 

u. 108./ Vágóhíd u. 102./ Vágóhíd u. 106./ Vágóhíd u. 104. címhelyeken 

található ingatlan 2532/32688 tulajdoni hányadára vonatkozó elővásárlási 

joggal kapcsolatos nyilatkozat megtételéről 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy: 

I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata nem kíván élni 

elővásárlási jogával a Budapest XXIII. kerület 184079/14 helyrajzi számú, az 

ingatlan-nyilvántartás adatai szerint 1237 Budapest, Királyhágó köz 1./Pacsirta 

köz 4./Pacsirta köz 2./Vágóhíd u. 112./ Vágóhíd u. 110./ Vágóhíd u. 108./ 

Vágóhíd u. 102./ Vágóhíd u. 106./ Vágóhíd u. 104. címhelyeken található, „kivett 

lakóház, udvar, gazdasági épület” megnevezésű, 2723 m2 területű ingatlan 

Hajduné Várhegyi Valéria tulajdonában álló 1260/32688-ad tulajdoni hányadára 

és Hajdu Péter tulajdonában álló 1272/32688-ad tulajdoni hányadára - 

mindösszesen 2532/32688-ad tulajdoni hányadra - vonatkozóan.  

II. felkéri a Polgármestert, hogy értesítse a tulajdonostársakat a döntésről. 

Határidő: 2021. március 31. 
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Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 128/2022. (III. 17.) határozata az önkormányzati telkek 

szabályozására vonatkozó telekalakítási szabályok módosításával 

kapcsolatos döntéséről szóló 428/2021. (X. 12.) határozat végrehajtási 

határidejének módosításáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az önkormányzati telkek szabályozására 

vonatkozó telekalakítási szabályok módosításával kapcsolatos döntéséről szóló 

428/2021. (X. 12.) határozat végrehajtási határidejét 2022. december 31. napjára 

módosítja.  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 129/2022. (III. 17.) határozata a közös tulajdon megszűntetése 

lehetőségének vizsgálatára való felkérésről szóló, a 310/2021. (VII.06.), 

345/2020. (VII.14.), a 44/2020. (I. 21.), a 384/2019. (IX.10.), valamint a 

353/2018. (X.09.) határozatokkal módosított 397/2017. (IX.12.) 

határozatának módosításáról  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a közös tulajdon megszűntetése 

lehetőségének vizsgálatára való felkérésről szóló, a 310/2021. (VII. 06.), 

345/2020. (VII. 14.), a 44/2020. (I. 21.), a 384/2019. (IX.10.), valamint a 

353/2018. (X.09.) határozatokkal módosított 397/2017. (IX. 12.) határozatát az 

alábbiak szerint módosítja: 

„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

felkéri a Polgármestert, hogy vizsgálja meg a 184079/12, valamint a 184079/14 

helyrajzi számú, természetben a Budapest Főváros XXIII. kerület, Királyhágó köz 

- Pacsirta köz - Károly köz „felülvizsgálat alatt” címen található, osztatlan közös 

tulajdonban álló ingatlanok esetében, a közös tulajdon megszűntetésének 

lehetőségét és erre vonatkozóan gondoskodjon új előterjesztés készítéséről a 

Képviselő-testület számára. 

Határidő: 2023. március 31. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester” 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 130/2022. (III. 17.) határozata Budapest Főváros XXIII. kerület 

Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a 196667 helyrajzi számú, 

természetben Budapest XXIII. ker. Molnár u. 56/A „felülvizsgálat alatt” 

illetve Völgyhajó utca 47/A szám található ingatlan 26/2017. (IX. 22.) 

önkormányzati rendelet (KÉSZ) 1. számú mellékletében található SZT-03 

számú szabályozási tervlapon közterületként szereplő részére vonatkozó 

kisajátításról szóló, Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

Önkormányzat Polgármesterének 29/2021. (I. 19.) határozatával módosított 

90/2020. (II. 11.) határozatának hatályon kívül helyezéséről 
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A Képviselő-testület úgy dönt, hogy Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

Önkormányzata Képviselő-testületének a 196667 helyrajzi számú, természetben 

Budapest XXIII. ker. Molnár u. 56/A „felülvizsgálat alatt” illetve Völgyhajó utca 

47/A szám található ingatlan 26/2017. (IX. 22.) önkormányzati rendelet (KÉSZ) 

1. számú mellékletében található SZT-03 számú szabályozási tervlapon 

közterületként szereplő részére vonatkozó kisajátításról szóló, Budapest Főváros 

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Polgármesterének 29/2021. (I. 19.) 

határozatával módosított 90/2020. (II. 11.) határozatát hatályon kívül helyezi. 

 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 131/2022. (III. 17.) határozata Budapest Főváros XXIII. kerület 

Soroksár Önkormányzata Polgármesterének a 196674 helyrajzi számú, 

természetben Budapest XXIII. ker. Molnár u. 62/A illetve Völgyhajó utca 

53/A szám található ingatlan 26/2017. (IX. 22.) önkormányzati rendelet 

(KÉSZ) 1. számú mellékletében található SZT-03 számú szabályozási 

tervlapon közterületként szereplő részére vonatkozó kisajátításról szóló, 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat 

Polgármesterének 30/2021. (I. 19.) határozatával módosított 172/2020.(IV. 

14.) határozatának hatályon kívül helyezéséről 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

Önkormányzata Polgármesterének a 196674 helyrajzi számú, természetben 

Budapest XXIII. ker. Molnár u. 62/A illetve Völgyhajó utca 53/A szám található 

ingatlan 26/2017. (IX. 22.) önkormányzati rendelet (KÉSZ) 1. számú 

mellékletében található SZT-03 számú szabályozási tervlapon közterületként 

szereplő részére vonatkozó kisajátításról szóló, Budapest Főváros XXIII. kerület 

Soroksár Önkormányzat Polgármesterének 30/2021. (I. 19.) határozatával 

módosított 172/2020.(IV. 14.) határozatát hatályon kívül helyezi. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 132/2022. (III. 17.) határozata Budapest Főváros XXIII. kerület 

Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a 196668 helyrajzi számú, 

természetben Budapest XXIII. ker. Molnár u. 56/B illetve Völgyhajó utca 

47/B szám található ingatlan 26/2017. (IX. 22.) önkormányzati rendelet 

(KÉSZ) 1. számú mellékletében található SZT-03 számú szabályozási 

tervlapon közterületként szereplő részére vonatkozó kisajátításról szóló, 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat 

Polgármesterének 34/2021. (I. 19.) határozatával módosított 334/2020. (VII. 

14.) határozatának hatályon kívül helyezéséről 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

Önkormányzata Képviselő-testületének a 196668 helyrajzi számú, természetben 

Budapest XXIII. ker. Molnár u. 56/B illetve Völgyhajó utca 47/B szám található 

ingatlan 26/2017. (IX.22.) önkormányzati rendelet (KÉSZ) 1. számú 

mellékletében található SZT-03 számú szabályozási tervlapon közterületként 

szereplő részére vonatkozó kisajátításról szóló, Budapest Főváros XXIII. kerület 
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Soroksár Önkormányzat Polgármesterének 34/2021. (I. 19.) határozatával 

módosított 334/2020. (VII. 14.) határozatát hatályon kívül helyezi. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 133/2022. (III. 17.) határozata Budapest Főváros XXIII. kerület 

Soroksár Önkormányzata Polgármesterének a 186681/3 valamint a 186687/1 

helyrajzi számú ingatlanok vonatkozásában haszonkölcsön szerződés 

megkötéséről szóló, Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

Önkormányzata Képviselő-testületének 403/2021. (IX. 14.) határozatával 

módosított 103/2021. (III. 16.) határozata végrehajtási határidejének 

módosításáról  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

Önkormányzata Polgármesterének a 186681/3 valamint a 186687/1 helyrajzi 

számú ingatlanok vonatkozásában haszonkölcsön szerződés megkötéséről szóló, 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 403/2021. (IX. 14.) határozatával módosított 103/2021. (III. 16.) 

határozatának végrehajtási határidejét a 186671/1 helyrajzi számú ingatlan 

vonatkozásában 2022. december 31. napjára módosítja. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 134/2022. (III. 17.) határozata Budapest Főváros XXIII. kerület 

Soroksár Önkormányzata Polgármesterének a Budapest XXIII. kerület 

belterület 185086/0/A/5 helyrajzi számú, természetben 1239 Budapest, 

Templom u. 64. fszt. 5. szám alatt található ingatlan értékesítéséről szóló, 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 404/2021. (IX. 14.) határozatával módosított 140/2021. (IV. 13.) 

határozata végrehajtási határidejének módosításáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

Önkormányzata Polgármesterének a Budapest XXIII. kerület belterület 

185086/0/A/5 helyrajzi számú, természetben 1239 Budapest, Templom u. 64. fszt. 

5. szám alatt található ingatlan értékesítéséről szóló, Budapest Főváros XXIII. 

kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 404/2021. (IX. 14.) 

határozatával módosított 140/2021. (IV. 13.) határozatának végrehajtási 

határidejét 2022. június 30. napjára módosítja. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 135/2022. (III. 17.) határozata Budapest Főváros XXIII. kerület 

Soroksár Önkormányzata Polgármesterének a Budapest XXIII. kerület 

196400/1, 196403/1 és 196404/1 helyrajzi számú, természetben az Elvira 

utcában található ingatlanokból a T-101284 számú vázrajz szerint kialakuló 

(196400/5) helyrajzi számú ingatlan megvásárlásáról szóló, Budapest 

Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 

447/2021. (X. 12.) határozatával módosított 180/2021. (IV. 13.) határozata 

végrehajtási határidejének módosításáról  
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A Képviselő-testület úgy dönt, hogy Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

Önkormányzata Polgármesterének a Budapest XXIII. kerület 196400/1, 196403/1 

és 196404/1 helyrajzi számú, természetben az Elvira utcában található 

ingatlanokból a T-101284 számú vázrajz szerint kialakuló (196400/5) helyrajzi 

számú ingatlan megvásárlásáról szóló, Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

Önkormányzata Képviselő-testületének 447/2021. (X. 12.) határozatával 

módosított 180/2021. (IV. 13.) határozatának végrehajtási határidejét 2022. 

december 31. napjára módosítja.  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 136/2022. (III. 17.) 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, Budapest Főváros XXIII. kerület 

Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 43/2022. (I. 20.) 

határozatával módosított 258/2021. (VI. 08.) határozata végrehajtási 

határidejének módosításáról  

A Képviselő-testület úgy dönt, 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, Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

Önkormányzata Képviselő-testületének 43/2022. (I. 20.) határozatával módosított 

258/2021. (VI. 08.) határozatának végrehajtási határidejét 2022. március 31. 

napjára módosítja.  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 137/2022. (III. 17.) 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, Budapest Főváros XXIII. kerület 

Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 44/2022. (I. 20.) 

határozatával módosított 262/2021. (VI. 08.) határozata végrehajtási 

határidejének módosításáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, 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, Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

Önkormányzata Képviselő-testületének 44/2022. (I. 20.) határozatával módosított  

262/2021. (VI. 08.) határozata végrehajtási határidejét 2022. március 31. napjára 

módosítja. 
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Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 138/2022.(III.17.) határozata az Önkormányzat általi 

perindításról szóló 63/2022. (I. 20.) határozattal módosított 524/2021. (XI. 

09.) határozat végrehajtási határidejének módosításáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Önkormányzat általi perindításról szóló 

63/2022. (I. 20.) határozattal módosított 524/2021. (XI. 09.) határozat 

végrehajtási határidejét 2022.április 30. napjára módosítja. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 139/2022. (III. 17.) határozata a Dr. Jakab Erzsébet által 

működtetett felnőtt háziorvosi körzet ellátásával kapcsolatos döntések 

meghozataláról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. hatályon kívül helyezi a 102/2022. (II. 17.) határozatát 

II. egyetért Dr. Jakab Erzsébet felnőtt háziorvos – heti több napon történő – 

helyettesítése érdekében dr. Bajmóczy Géza orvos feladatellátásába történő 

bevonásával. 

III. felkéri a Polgármestert a 2015. január 1. napjától hatályos feladat-ellátási 

szerződés 5. sz. mellékletének módosítására és az érintettekkel a szerződés 

megkötésére.  

IV. felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről értesítse Dr. Jakab Erzsébet felnőtt 

háziorvost, valamint Dr. Csiba Gábor Tamás Főigazgató Urat, az EÜI 

intézményvezetőjét. 

V. felkéri a Polgármestert, hogy a szerződés módosításáról értesítse Budapest 

Főváros Kormányhivatala XX. Kerületi Hivatala Népegészségügyi Osztályát, a 

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőt (a továbbiakban: NEAK), valamint az 

Országos Kórházi Főigazgatóságot. 

Határidő: 2022. március 31. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 140/2022. (III. 17.) határozata a Soroksár Sport Club Korlátolt 

Felelősségű Társaság alapító okiratának módosításáról szóló 72/2022. (II. 

17.) határozat módosításáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Soroksár Sport Club Korlátolt Felelősségű 

Társaság alapító okiratának módosításáról szóló 72/2022. (II. 17.) határozat II. 

pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„II.  a Soroksár Sport Club Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának 

14.3. és 14.4 pontját az alábbiak szerint módosítja: 

„14.3. A felügyelőbizottság tagjai:  

Név: Rácz Enikő 

Anyja születési neve:  

Lakcím: 2300 Ráckeve,  

A megbízatás határozott időre szól. 
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A megbízatás kezdő időpontja: 2021. szeptember 12.  

A megbízatás lejárta: 2026. szeptember 11. 

 

Név: Márk István 

Anyja születési neve:  

Lakcím: 1239 Budapest,  

A megbízatás határozott időre szól. 

A megbízatás kezdő időpontja: 2022. február 17. 

A megbízatás lejárta: 2026. szeptember 11.” 

14.4 A Felügyelő Bizottság 3 tagból áll. A tagokat az Alapító választja, 

megbízásuk megválasztásuk napjától 2026. szeptember 11. napjáig tartó 

határozott időtartamra szól. A Felügyelő Bizottság tagjai ezen időtartam 

lejártakor újraválaszthatók, és bármikor visszahívhatók.” 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 141/2022.(III.17.) határozata testvérvárosi kapcsolat 

létesítéséről szóló 90/2022.(II. 17.) határozat végrehajtási határidejének 

módosításáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a testvérvárosi kapcsolat létesítéséről szóló 

90/2022. (II. 17.) határozat végrehajtási határidejét 2022. december 31. napjára 

módosítja. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 142/2022. (III. 17.) határozata a civil szervezetek 2021. évi 

támogatásának elszámolásáról szóló beszámoló elfogadásáról  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. a Képviselő-testület által 2021. évben, pályázati úton nyújtott támogatása 

elszámolásához  

1. az Adler állatmentő Egyesület által benyújtott szakmai és pénzügyi 

beszámolót elfogadja. 

2. az Anyaoltalmazó Alapítvány által benyújtott szakmai és pénzügyi 

beszámolót elfogadja. 

3. a „BIZALOM” Erzsébeti Soroksári Nagycsaládosok Egyesület által 

benyújtott szakmai is pénzügyi beszámolót elfogadja. 

4. a Dél-pesti ILCO Egyesület által benyújtott szakmai is pénzügyi 

beszámolót elfogadja. 

5. a Dél-Pesti Önkéntes Tűzoltó Egyesület által benyújtott szakmai is 

pénzügyi beszámolót elfogadja. 

6. az Együttérzés Korlátok Nélkül Egyesület által benyújtott szakmai és 

pénzügyi beszámolót elfogadja. 

7. az Erzsébeti-Soroksári Mozgássérültek Egyesülete által benyújtott szakmai 

és pénzügyi beszámolót elfogadja. 

8. az Erzsébeti és Soroksári Szülők Egyesülete által benyújtott szakmai és 

pénzügyi beszámolót elfogadja. 
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9. a Fatima Csillaga Alapítvány által benyújtott szakmai és pénzügyi 

beszámolót elfogadja. 

10. a Független Nők Egyesülete a XXIII. Kerületért Egyesületet által 

benyújtott szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja. 

11. a Híd a színpad világába Alapítvány által benyújtott szakmai és pénzügyi 

beszámolót elfogadja. 

12. a Jószomszédok Egyesület által benyújtott szakmai is pénzügyi beszámolót 

elfogadja. 

13. a Pacsirta Klub Egyesület által benyújtott szakmai és pénzügyi beszámolót 

elfogadja. 

14. a Rozmaring Nyugdíjas Egyesület által benyújtott szakmai és pénzügyi 

beszámolót elfogadja. 

15. a Soroksár Kultúrájáért Egyesület által benyújtott szakmai és pénzügyi 

beszámolót elfogadja. 

16. a Soroksár Millennium-telepi Kutyaiskola és Sportegyesület által 

benyújtott szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja. 

17. a Soroksári Botanikus Kert Baráti Kör Közhasznú Egyesület által 

benyújtott szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja. 

18. a Soroksári Fehérasztal Társaság által benyújtott szakmai és pénzügyi 

beszámolót elfogadja. 

19. a Soroksári Grassalkovich Kör Egyesület által benyújtott szakmai és 

pénzügyi beszámolót elfogadja. 

20. a Soroksári Nagyboldogasszony Plébániáért Alapítvány által benyújtott 

szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja. 

21. a Soroksári Nőegylet által benyújtott szakmai és pénzügyi beszámolót 

elfogadja. 

22. a Szent Erzsébet a Szegényekért Alapítvány - Soroksári Karitász csoportja 

által benyújtott szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 143/2022. (III. 17.) határozata D. M. 1239 Budapest, szám alatti 

lakos egészségügyi települési támogatás megállapítása iránti kérelmet 

elutasító döntés elleni fellebbezés elbírálásáról (zárt ülés) 

A Képviselő-testület Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 142/A. § (2) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva, 

mint a II. fokú döntést hozó hatóság a fellebbezéssel megtámadott döntést és az 

azt megelőző eljárást megvizsgálta, a fellebbezést megtárgyalta és mint II. fokon 

eljáró hatóság úgy dönt, hogy 

I. D. M. (születési név, születési hely, születési idő, anyja neve) 1239 Budapest, 

szám alatti lakos egészségügyi települési támogatásra való jogosultság 

megállapítása iránti kérelmének elutasító határozata elleni fellebbezést elutasítja, 

és az I. fokú határozatot helybenhagyja. 

II. felkéri a polgármestert, hogy az érintettet értesítse a Képviselő-testület 

döntéséről. 
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Határidő: a testületi ülést követő 8 nap 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 144/2022. (III. 17.) határozata helyi támogatás megállapításáról 

Greznár Ottó részére (zárt ülés) 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. Greznár Ottó (1239 Budapest sz. alatti lakos) részére – a benyújtott kérelemre 

– a Budapest XXIII., sz. (hrsz.) alatti családi ház tetőtér-beépítéshez Budapest 

Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi 

támogatásról szóló 28/2017. (X. 20.) rendelet 3. § (2) bekezdés a) pontja alapján 

2.000.000,- Ft helyi támogatást állapít meg. 

II. felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa az érintettet a Képviselő-testület 

döntéséről, a támogatásban részesült személlyel a kölcsönszerződést kösse meg– 

amennyiben az érintett a helyi támogatásról szóló önkormányzati rendelet 6. § (8) 

bekezdése szerinti igazgatási szolgáltatási díjat a Polgármesteri Hivatal 

házipénztárába befizeti, – és gondoskodjon a pénzösszeg átutalásáról. Ha az 

érintett 2022. június 30-ig nem veszi igénybe a helyi támogatást és nem írja alá a 

szerződést, elveszíti jogosultságát.  

Határidő: 2022. június 30.  

Felelős: Bese Ferenc polgármester  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 145/2022. (III. 17.) határozata helyi támogatás megállapításáról 

Deák László részére (zárt ülés) 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. Deák László (1239 Budapest,  sz. alatti lakos) részére – a benyújtott kérelemre 

– a Budapest XXIII., sz. (hrsz.) alatti családi ház korszerűsítéséhez Budapest 

Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi 

támogatásról szóló 28/2017. (X. 20.) rendelet 3. § (2) bekezdés c) pontja alapján 

1.000.000,- Ft helyi támogatást állapít meg. 

II. felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa az érintettet a Képviselő-testület 

döntéséről, a támogatásban részesült személlyel a kölcsönszerződést kösse meg– 

amennyiben az érintett a helyi támogatásról szóló önkormányzati rendelet 6. § (8) 

bekezdése szerinti igazgatási szolgáltatási díjat a Polgármesteri Hivatal 

házipénztárába befizeti, – és gondoskodjon a pénzösszeg átutalásáról. Ha az 

érintett 2022. június 30-ig nem veszi igénybe a helyi támogatást és nem írja alá a 

szerződést, elveszíti jogosultságát.  

Határidő: 2022. június 30.  

Felelős: Bese Ferenc polgármester  
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Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 146/2022. (III. 17.) határozata helyi támogatás megállapításáról 

Kutika Józsefné részére (zárt ülés) 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. Kutika Józsefné (1239 Budapest, sz. alatti lakos) részére – a benyújtott 

kérelemre – a Budapest XXIII., (hrsz.) alatti ingatlan korszerűsítéséhez 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének a helyi támogatásról szóló 28/2017. (X. 20.) rendelet 3. § (2) 

bekezdés c) pontja alapján 1.000.000,- Ft helyi támogatást állapít meg. 

II. felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa az érintettet a Képviselő-testület 

döntéséről, a támogatásban részesült személlyel a kölcsönszerződést kösse meg– 

amennyiben az érintett a helyi támogatásról szóló önkormányzati rendelet 6. § (8) 

bekezdése szerinti igazgatási szolgáltatási díjat a Polgármesteri Hivatal 

házipénztárába befizeti, – és gondoskodjon a pénzösszeg átutalásáról. Ha az 

érintett 2022. június 30-ig nem veszi igénybe a helyi támogatást és nem írja alá a 

szerződést, elveszíti jogosultságát.  

Határidő: 2022. június 30.  

Felelős: Bese Ferenc polgármester  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 147/2022. (III. 17.) határozata helyi támogatás megállapításáról 

Aranyiné Papp Mónika részére (zárt ülés) 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. Aranyiné Papp Mónika (1239 Budapest, sz. alatti lakos) részére – a benyújtott 

kérelemre – a Budapest XXIII., (hrsz.) alatti ingatlan építéshez Budapest Főváros 

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi 

támogatásról szóló 28/2017. (X. 20.) rendelet 3. § (2) bekezdés a) pontja alapján 

2.000.000,- Ft helyi támogatást állapít meg. 

II. felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa az érintettet a Képviselő-testület 

döntéséről, a támogatásban részesült személlyel a kölcsönszerződést kösse meg– 

amennyiben az érintett a helyi támogatásról szóló önkormányzati rendelet 6. § (8) 

bekezdése szerinti igazgatási szolgáltatási díjat a Polgármesteri Hivatal 

házipénztárába befizeti, – és gondoskodjon a pénzösszeg átutalásáról. Ha az 

érintett 2022. június 30-ig nem veszi igénybe a helyi támogatást és nem írja alá a 

szerződést, elveszíti jogosultságát.  

Határidő: 2022. június 30.  

Felelős: Bese Ferenc polgármester  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 148/2022. (III. 17.) határozata helyi támogatás megállapításáról 

Kiszai Renáta részére (zárt ülés) 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. Kiszai Renáta (1238 Budapest, sz. alatti lakos) részére – a benyújtott 

kérelemre – a Budapest XXIII., (hrsz.) alatti ingatlan felújításhoz Budapest 
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Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi 

támogatásról szóló 28/2017. (X. 20.) rendelet 3. § (2) bekezdés d) pontja alapján 

1.000.000,- Ft helyi támogatást állapít meg. 

II. felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa az érintettet a Képviselő-testület 

döntéséről, a támogatásban részesült személlyel a kölcsönszerződést kösse meg– 

amennyiben az érintett a helyi támogatásról szóló önkormányzati rendelet 6. § (8) 

bekezdése szerinti igazgatási szolgáltatási díjat a Polgármesteri Hivatal 

házipénztárába befizeti, – és gondoskodjon a pénzösszeg átutalásáról. Ha az 

érintett 2022. június 30-ig nem veszi igénybe a helyi támogatást és nem írja alá a 

szerződést, elveszíti jogosultságát.  

Határidő: 2022. június 30.  

Felelős: Bese Ferenc polgármester  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 149/2022. (III. 17.) határozata helyi támogatás megállapításáról 

Müller Nándor részére (zárt ülés) 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. Müller Nándor (1238 Budapest, sz. alatti lakos) részére – a benyújtott 

kérelemre – a Budapest XXIII., (hrsz.) alatti ingatlan felújításhoz Budapest 

Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi 

támogatásról szóló 28/2017. (X. 20.) rendelet 3. § (2) bekezdés d) pontja alapján 

1.000.000,- Ft helyi támogatást állapít meg. 

II. felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa az érintettet a Képviselő-testület 

döntéséről, a támogatásban részesült személlyel a kölcsönszerződést kösse meg– 

amennyiben az érintett a helyi támogatásról szóló önkormányzati rendelet 6. § (8) 

bekezdése szerinti igazgatási szolgáltatási díjat a Polgármesteri Hivatal 

házipénztárába befizeti, – és gondoskodjon a pénzösszeg átutalásáról. Ha az 

érintett 2022. június 30-ig nem veszi igénybe a helyi támogatást és nem írja alá a 

szerződést, elveszíti jogosultságát.  

Határidő: 2022. június 30.  

Felelős: Bese Ferenc polgármester  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 150/2022. (III. 17.) határozata helyi támogatás megállapításáról 

Gál Zoltánné részére (zárt ülés) 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. Gál Zoltánné (1238 Budapest, sz. alatti lakos) részére – a benyújtott kérelemre 

– a Budapest XXIII., sz. (hrsz.) alatti ingatlan felújításhoz Budapest Főváros 

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi 

támogatásról szóló 28/2017. (X. 20.) rendelet 3. § (2) bekezdés d) pontja alapján 

1.000.000,- Ft helyi támogatást állapít meg. 

II. felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa az érintettet a Képviselő-testület 

döntéséről, a támogatásban részesült személlyel a kölcsönszerződést kösse meg– 

amennyiben az érintett a helyi támogatásról szóló önkormányzati rendelet 6. § (8) 
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bekezdése szerinti igazgatási szolgáltatási díjat a Polgármesteri Hivatal 

házipénztárába befizeti, – és gondoskodjon a pénzösszeg átutalásáról. Ha az 

érintett 2022. június 30-ig nem veszi igénybe a helyi támogatást és nem írja alá a 

szerződést, elveszíti jogosultságát.  

Határidő: 2022. június 30.  

Felelős: Bese Ferenc polgármester  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 151/2022. (III. 17.) határozata helyi támogatás megállapításáról 

Garbár Klára részére (zárt ülés) 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. Garbár Klára (1239 Budapest, sz. alatti lakos) részére – a benyújtott 

kérelemre – a Budapest XXIII., (hrsz.) alatti ingatlan korszerűsítéséhez 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének a helyi támogatásról szóló 28/2017. (X. 20.) rendelet 3. § (2) 

bekezdés c) pontja alapján 1.000.000,- Ft helyi támogatást állapít meg. 

II. felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa az érintettet a Képviselő-testület 

döntéséről, a támogatásban részesült személlyel a kölcsönszerződést kösse meg– 

amennyiben az érintett a helyi támogatásról szóló önkormányzati rendelet 6. § (8) 

bekezdése szerinti igazgatási szolgáltatási díjat a Polgármesteri Hivatal 

házipénztárába befizeti, – és gondoskodjon a pénzösszeg átutalásáról. Ha az 

érintett 2022. június 30-ig nem veszi igénybe a helyi támogatást és nem írja alá a 

szerződést, elveszíti jogosultságát.  

Határidő: 2022. június 30.  

Felelős: Bese Ferenc polgármester  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 152/2022. (III. 17.) határozata helyi támogatás megállapításáról 

Horváth Zoltánné részére (zárt ülés) 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. Horváth Zoltánné (1237 Budapest, sz. alatti lakos) részére – a benyújtott 

kérelemre – a Budapest XXIII., (hrsz.) alatti ingatlan felújításához Budapest 

Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi 

támogatásról szóló 28/2017. (X. 20.) rendelet 3. § (2) bekezdés d) pontja alapján 

1.000.000,- Ft helyi támogatást állapít meg. 

II. felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa az érintettet a Képviselő-testület 

döntéséről, a támogatásban részesült személlyel a kölcsönszerződést kösse meg– 

amennyiben az érintett a helyi támogatásról szóló önkormányzati rendelet 6. § (8) 

bekezdése szerinti igazgatási szolgáltatási díjat a Polgármesteri Hivatal 

házipénztárába befizeti, – és gondoskodjon a pénzösszeg átutalásáról. Ha az 

érintett 2022. június 30-ig nem veszi igénybe a helyi támogatást és nem írja alá a 

szerződést, elveszíti jogosultságát.  

Határidő: 2022. június 30.  

Felelős: Bese Ferenc polgármester  
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Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 153/2022. (III. 17.) határozata részére helyi támogatás 

megállapításáról Lipták Nikolett Magdolna (zárt ülés) 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. Lipták Nikolett Magdolna (1238 Budapest, sz. alatti lakos) részére – a 

benyújtott kérelemre – a Budapest XXIII., (hrsz.) alatti ingatlan 

korszerűsítéshez Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 

Képviselő-testületének a helyi támogatásról szóló 28/2017. (X. 20.) rendelet 3. § 

(2) bekezdés c) pontja alapján 1.000.000,- Ft helyi támogatást állapít meg. 

II. felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa az érintettet a Képviselő-testület 

döntéséről, a támogatásban részesült személlyel a kölcsönszerződést kösse meg– 

amennyiben az érintett a helyi támogatásról szóló önkormányzati rendelet 6. § (8) 

bekezdése szerinti igazgatási szolgáltatási díjat a Polgármesteri Hivatal 

házipénztárába befizeti, – és gondoskodjon a pénzösszeg átutalásáról. Ha az 

érintett 2022. június 30-ig nem veszi igénybe a helyi támogatást és nem írja alá a 

szerződést, elveszíti jogosultságát.  

Határidő: 2022. június 30.  

Felelős: Bese Ferenc polgármester  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 154/2022. (III. 17.) határozata helyi támogatás megállapításáról 

Zoltánné Stenger Rita részére (zárt ülés) 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. Zoltánné Stenger Rita (1239 Budapest, sz. alatti lakos) részére – a benyújtott 

kérelemre – a Budapest XXIII., (hrsz.) alatti ingatlan tetőtér-beépítéshez 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének a helyi támogatásról szóló 28/2017. (X. 20.) rendelet 3. § (2) 

bekezdés a) pontja alapján 2.000.000,- Ft helyi támogatást állapít meg. 

II. felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa az érintettet a Képviselő-testület 

döntéséről, a támogatásban részesült személlyel a kölcsönszerződést kösse meg– 

amennyiben az érintett a helyi támogatásról szóló önkormányzati rendelet 6. § (8) 

bekezdése szerinti igazgatási szolgáltatási díjat a Polgármesteri Hivatal 

házipénztárába befizeti, – és gondoskodjon a pénzösszeg átutalásáról. Ha az 

érintett 2022. június 30-ig nem veszi igénybe a helyi támogatást és nem írja alá a 

szerződést, elveszíti jogosultságát.  

Határidő: 2022. június 30.  

Felelős: Bese Ferenc polgármester  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 155/2022. (III. 17.) határozata helyi támogatás megállapításáról 

Virág Róbert részére (zárt ülés) 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 



23 
 

I. Virág Róbert (1239 Budapest, alatti lakos) részére – a benyújtott kérelemre – 

a Budapest XXIII., (hrsz.) alatti ingatlan felújításhoz Budapest Főváros XXIII. 

kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi támogatásról 

szóló 28/2017. (X. 20.) rendelet 3. § (2) bekezdés d) pontja alapján 1.000.000,- 

Ft helyi támogatást állapít meg. 

II. felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa az érintettet a Képviselő-testület 

döntéséről, a támogatásban részesült személlyel a kölcsönszerződést kösse meg– 

amennyiben az érintett a helyi támogatásról szóló önkormányzati rendelet 6. § (8) 

bekezdése szerinti igazgatási szolgáltatási díjat a Polgármesteri Hivatal 

házipénztárába befizeti, – és gondoskodjon a pénzösszeg átutalásáról. Ha az 

érintett 2022. június 30-ig nem veszi igénybe a helyi támogatást és nem írja alá a 

szerződést, elveszíti jogosultságát.  

Határidő: 2022. június 30.  

Felelős: Bese Ferenc polgármester  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 156/2022. (III. 17.) határozata helyi támogatás megállapításáról 

Kovács Anna részére (zárt ülés) 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. Kovács Anna (1238 Budapest, alatti lakos) részére – a benyújtott kérelemre – 

a Budapest XXIII., (hrsz.) alatti ingatlan tetőtér-beépítéshez Budapest Főváros 

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi 

támogatásról szóló 28/2017. (X. 20.) rendelet 3. § (2) bekezdés a) pontja alapján 

2.000.000,- Ft helyi támogatást állapít meg. 

II. felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa az érintettet a Képviselő-testület 

döntéséről, a támogatásban részesült személlyel a kölcsönszerződést kösse meg– 

amennyiben az érintett a helyi támogatásról szóló önkormányzati rendelet 6. § (8) 

bekezdése szerinti igazgatási szolgáltatási díjat a Polgármesteri Hivatal 

házipénztárába befizeti, – és gondoskodjon a pénzösszeg átutalásáról. Ha az 

érintett 2022. június 30-ig nem veszi igénybe a helyi támogatást és nem írja alá a 

szerződést, elveszíti jogosultságát.  

Határidő: 2022. június 30.  

Felelős: Bese Ferenc polgármester  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 157/2022. (III. 17.) határozata Virányi Brigitta helyi támogatás 

iránti kérelmének elutasításáról  (zárt ülés) 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. Virányi Brigitta (1239 Budapest sz. alatti lakos) helyi támogatás 

megállapítására benyújtott kérelmét elutasítja, mert a Budapest Főváros 

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testülete helyi támogatásról 

szóló 28/2017. (X.20.) rendelet 5. § (5) bekezdésében foglalt hiánypótlási 

határidőn belül a kérelméhez hiányzó iratokat nem pótolta. 
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II. felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa az érintettet a Képviselő-testület 

döntéséről.  

Határidő: 2022. április 01.  

Felelős: Bese Ferenc polgármester  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 158/2022. (III. 17.) határozata Lipták Ferenc József helyi 

támogatás iránti kérelmének elutasításáról  (zárt ülés) 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. Lipták Ferenc József (1238 Budapest, sz. alatti lakos) helyi támogatás 

megállapítására benyújtott kérelmét elutasítja, mert a Budapest Főváros 

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testülete helyi támogatásról 

szóló 28/2017. (X.20.) rendelet 4. § (1) bekezdés b) pontban foglaltaknak nem 

felel meg (nem rendelkezik tulajdoni hányaddal az ingatlanban) 

II. felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa az érintettet a Képviselő-testület 

döntéséről.  

Határidő: 2022. április 01.  

Felelős: Bese Ferenc polgármester  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 159/2022. (III. 17.) határozata Geiger György Zoltán helyi 

támogatás iránti kérelmének elutasításáról (zárt ülés) 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. Geiger György Zoltán (1238 Budapest, alatti lakos) a helyi támogatás 

megállapítására benyújtott kérelmét elutasítja, mert a Budapest Főváros 

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testülete helyi támogatásról 

szóló 28/2017. (X.20.) rendelet 4. § (1) bekezdés b) pontban foglaltaknak nem 

felel meg (elidegenítési tilalom van bejegyezve az ingatlanra). 

II. felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa az érintettet a Képviselő-testület 

döntéséről.  

Határidő: 2022. június 30.  

Felelős: Bese Ferenc polgármester  


