
A 2022. június 16-án megtartott képviselő-testületi ülés 

h a t á r o z a t a i 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 225/2022. (VI. 16.) határozata a 2022. június 16-ai Képviselő-

testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok módosításának elfogadásáról 

A Képviselő-testület  

úgy dönt, hogy a 2022. június 16-ai Képviselő-testületi ülésén a Meghívóban 16. 

napirendi pontként szereplő „Javaslat a Budapesti Rendőr-főkapitányság XX. és 

XXIII. kerületi Rendőrkapitányság új vezetőjének Dávid László r. alezredes 

kinevezésével kapcsolatos véleményének kialakítására” című napirendi pontot 

közvetlenül a „Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta tett fontosabb 

intézkedésekről” c. napirendi pontot követő napirendi pontként tárgyalja.  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 226/2022. (VI. 16.) határozata a 2022. június 16-ai Képviselő-

testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok módosításának elfogadásáról 

A Képviselő-testület  

úgy dönt, hogy a 2022. június 16-ai Képviselő-testületi ülésén  

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

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Dr. Nádor Ödön Egészségügyi 

Intézménye 2021. évi munkájáról” című napirendi pontot 9.30 órai kezdettel 

- a Meghívóban 19. napirendi pontként szereplő „Beszámoló Budapest Főváros 

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Szociális és Gyermekjóléti 

Intézménye 2021. évi munkájáról” című napirendi pontot 9.45 órai kezdettel  

- a Meghívóban 20. napirendi pontként szereplő „Beszámoló Budapest XX. – 

XXIII. kerület 24 órás felnőtt orvosi ügyelet munkájáról” című napirendi pontot 

10.00 órai kezdettel 

tárgyalja.  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 227/2022. (VI. 16.) határozata a 2022. június 16-ai Képviselő-

testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok módosításának elfogadásáról 

A Képviselő-testület  

úgy dönt, hogy a 2022. június 16-ai Képviselő-testületi ülésén a Meghívóban 26. 

napirendi pontként szereplő „Beszámoló a H6 HÉV vonal tervezett fejlesztésével 

kapcsolatban” című napirendi pontot közvetlenül a „Közmeghallgatás” c. 

napirendi pontot követő napirendi pontként, 19.00 órai kezdettel tárgyalja.  
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Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 228/2022. (VI. 16.) határozata a 2022. június 16-ai Képviselő-

testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok módosításának elfogadásáról 

A Képviselő-testület  

úgy dönt, hogy a 2022. június 16-ai Képviselő-testületi ülésén a Meghívóban 24. 

napirendi pontként szereplő „Kérdések, bejelentések, bizottsági tagcserék” című 

napirendi pontot közvetlenül a „Beszámoló a H6 HÉV vonal tervezett 

fejlesztésével kapcsolatban” c. napirendi pontot követő utolsó napirendi pontként 

tárgyalja.  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 229/2022. (VI. 16.) határozata a 2022. június 16-ai Képviselő-

testületi ülésen tárgyalandó napirendi pont zárt ülés keretében történő 

tárgyalásáról 

A Képviselő-testület  

úgy dönt, hogy a 2022. június 16-ai Képviselő-testületi ülésén a Meghívóban 23. 

napirendi pontként szereplő „Javaslat polgári peres eljárások megindítására az 

Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanrészek kiürítésének és birtokbavételének 

érdekében” c. napirendi pontot zárt ülés keretében tárgyalja.  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 230/2022. (VI. 16.) határozata a 2022. június 16-ai Képviselő-

testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok módosításának elfogadásáról 

A Képviselő-testület  

úgy dönt, hogy a 2022. június 16-ai Képviselő-testületi ülésén  

- a Meghívóban 12. napirendi pontként szereplő „Javaslat a 185964/0/A/1 

helyrajzi számú, természetben 1239 Budapest, Táncsics Mihály u. 104. szám alatt 

található társasházi albetét ingatlan megvásárlásáról szóló elvi döntés 

meghozatalára” c. napirendi pontot 

- a Meghívóban 27. napirendi pontként szereplő „Beszámoló az RSD Pari Sáv 

Önkormányzati Társulás tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási cél 

megvalósulásáról” c. napirendi pontot és  

- a Meghívóban 28. napirendi pontként szereplő „Javaslat tanulmányi ösztöndíjra 

vonatkozó pályázat kiírására” c. napirendi pontot 

leveszi napirendjéről.  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 231/2022. (VI. 16.) határozata a 2022. június 16-ai képviselő-

testületi ülés módosított napirendjének elfogadásáról 

A Képviselő-testület  

a 2022. június 16-ai Képviselő-testületi ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint 

elfogadja 

1.) Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről 
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2.) Javaslat a Budapesti Rendőr-főkapitányság XX. és XXIII. kerületi 

Rendőrkapitányság új vezetőjének Dávid László r. alezredes kinevezésével 

kapcsolatos véleményének kialakítására 
3.) Javaslat a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek 

elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 1/2018. (II. 01.) önkormányzati 

rendelet módosítására 

4.) Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 

48/2021.(XII.08.) önkormányzati rendelet módosítására 

5.) Beszámoló Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Dr. 

Nádor Ödön Egészségügyi Intézménye 2021. évi munkájáról  

6.) Javaslat a Soroksári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi 

költségvetésének és a Soroksári Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi 

költségvetésének kiegészítésére 

7.) Javaslat a Táncsics Mihály Művelődési Ház Alapító Okiratának módosítására 

8.) Javaslat a II. sz. Napsugár Óvoda és konyha intézményvezetői pályázatának 

elbírálására  

9.) Beszámoló Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 

Szociális és Gyermekjóléti Intézménye 2021. évi munkájáról  

10.) Javaslat Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzat köznevelési 

koncepciójának elfogadására 

11.) Javaslat a 2022/2023. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának 

meghatározására  

12.) Javaslat a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézetben kiemelkedő 

munkát végző egészségügyi dolgozók Semmelweis - napi elismerésére 

13.) Javaslat a felnőtt háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi (felnőtt-

gyermek) praxisok által használt orvosi rendelők rezsi költségeik elengedésének 

meghosszabbítására 

14.) Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Dr. 

Nádor Ödön Egészségügyi Intézménye álláshelyei számának (iskolaorvosi 

létszám létrehozása miatti) megemelésére 

15.) 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 2472/32688-ad tulajdoni hányadára 

vonatkozó elővásárlási joggal kapcsolatos nyilatkozat megtételére 

16.) Javaslat a 184877 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. kerület 

Grassalkovich út 50. szám alatt található ingatlan értékesítéséről szóló döntés 

meghozatalára 

17.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról  

18.) Beszámoló Budapest XX. – XXIII. kerület 24 órás felnőtt orvosi ügyelet 

munkájáról  

19.) Beszámoló a kerületi sportéletről /2021./ 
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20.) Tájékoztató a „Tiszta Soroksárért” napok előkészítéséről 

21.) Javaslat „Az Év Egészségügyi Dolgozója” és a „Kerület Hűséges Dolgozója” 

elismerő címek adományozására (zárt ülés) 

22.) Javaslat polgári peres eljárások megindítására az Önkormányzat 

tulajdonában álló ingatlanrészek kiürítésének és birtokbavételének érdekében 

(zárt ülés) 

23.) KÖZMEGHALLGATÁS 17.00 – 19.00 óráig 

24.) Beszámoló a H6 HÉV vonal tervezett fejlesztésével kapcsolatban 

25.) Kérdések, bejelentések, bizottsági tagcserék 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 232/2022. (06.16.) határozata a Budapesti Rendőr-főkapitányság 

XX. és XXIII. kerületi Rendőrkapitányság új vezetőjének, Dávid László r. 

alezredes kinevezésével kapcsolatos véleményéről 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. Dávid László r. alezredes szakmai életútjáról szóló írásbeli tájékoztatás, 

valamint személyes meghallgatása alapján véleményét a következők szerint 

alakítja ki: 

Dávid László r. alezredesnek, a Budapesti Rendőr-főkapitányság XX. és XXIII. 

kerületi Rendőrkapitányság vezetőjévé történő kinevezését támogatja. 

II. felkéri a Polgármestert, hogy a Képviselő-testület jelen döntéséről tájékoztassa 

a Budapesti Rendőr-főkapitányság vezetőjét. 

Határidő: 2022. június 24. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-

testülete 233/2022. (VI.16.) határozata Budapest Főváros XXIII. kerület 

Soroksár Önkormányzatának Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézménye 

munkájáról készült 2021. évi beszámoló elfogadásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt elfogadja Budapest Főváros XXIII. kerület 

Soroksár Önkormányzatának Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézménye 2021. 

évi munkájáról készült beszámolót. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 234/2022. (VI. 16.) határozata a Soroksári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 2022. évi költségvetésének  kiegészítéséről 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. a Soroksári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetését – Bokor 

Sándor Elnök úr kérelmének figyelembevételével, az abban leírt programok 

megvalósítása céljából – 1.000.000,- Ft-tal, azaz egymillió forinttal kiegészíti az 

Önkormányzat költségvetésének Céltartalék - Egyéb tartalék sora terhére. 
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II. a nemzetiségi önkormányzatok további támogatására a Soroksári 

Önkormányzat 2022. III. negyedéves költségvetés felhasználási számadatainak 

ismeretében, annak függvényében visszatér.  

III. felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon az Önkormányzat 2022. évi 

költségvetéséről szóló 5/2022. (II.18.) önkormányzati rendelet I. pontban 

foglaltaknak megfelelő módosításának előkészítéséről. 

IV. felkéri a Polgármestert, hogy a döntést közölje Soroksári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat Elnökével. 

Határidő:  az I. pont vonatkozásában: 2022. július 14.  

a II. pont vonatkozásában: az Önkormányzat 2022. évi 

költségvetéséről szóló 5/2022. (II.18.) önkormányzati rendelet a 

soron következő módosítása 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 235/2022. (VI. 16.) határozata a Soroksári Bolgár Nemzetiségi 

Önkormányzat 2022. évi költségvetésének kiegészítésével kapcsolatos 

döntéséről 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. a Soroksári Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetését 

jelenleg nem egészíti ki. 

II. a nemzetiségi önkormányzatok további támogatására a Soroksári 

Önkormányzat 2022. III. negyedéves költségvetés felhasználási számadatainak 

ismeretében, annak függvényében visszatér.  

III. felkéri a Polgármestert, hogy a döntést közölje Soroksári Bolgár Nemzetiségi 

Önkormányzat Elnökével. 

Határidő:  2022. július 14.  

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 236/2022. (VI. 16.) határozata a Táncsics Mihály Művelődési 

Ház Alapító Okiratának módosításáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. a jelen határozat 1. számú melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja Budapest 

Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata a Táncsics Mihály Művelődési 

Ház alapító okiratának módosítását, valamint a jelen határozat 2. számú 

mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát. 

II. felkéri a Polgármestert, hogy a Táncsics Mihály Művelődési Ház Alapító 

Okiratának Módosító okiratát aláírja. 

III. felkéri a Polgármestert, hogy a Módosító okiratot és a módosításokkal 

egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba való 

bejegyzés érdekében a Magyar Államkincstárhoz küldje meg. 

Határidő: 2022. július 14. 
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Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 237/2022. (VI. 16.) határozata Hatosné Pásztor Gabriella vezetői 

megbízatása és közalkalmazotti jogviszonya megszüntetésére vonatkozó 

kérelmével kapcsolatos döntéséről 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. Hatosné Pásztor Gabriella 2022. január 7. napján kelt kérelmének helyt ad s 

hozzájárul nevezett vezetői megbízásának megszüntetéséhez 2022. július 31. 

napjával, mely időponttól Hatosné Pásztor Gabriella közalkalmazotti jogviszonya 

is közös megegyezéssel megszüntetésre kerül. 

II. felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a szükséges munkaügyi 

dokumentumok elkészítéséről.  

Határidő: 2022. július 31. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 238/2022. (VI. 16.) határozata a II. sz. Napsugár Óvoda és 

konyha óvodavezetői pályázatának elbírálásáról  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. a II.sz. Napsugár Óvoda és konyha intézményvezetésével 2022. augusztus 1. 

napjától 2027. július 31. napjáig terjedő öt év határozott időtartamra megbízza 

Káposztásné Kosztya Henriettát. Illetményét a következők szerint állapítja meg: 

alapilletmény: 319.725,- Ft, vezetői pótlék: 109.620,- Ft, keresetkiegészítés (a 

nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 65. § (5) bekezdése alapján): 

17.500,- Ft, munkáltatói döntésen alapuló kereset-kiegészítés önkormányzati 

rendelet alapján: 50.000,- Ft, ágazati szakmai pótlék: 63.945,- Ft, mindösszesen: 

560.790,- Ft/hó. 

II. felkéri a Polgármestert, hogy a pályázót értesítse a Képviselő-testület 

döntéséről, és gondoskodjon a szükséges munkaügyi dokumentumok 

elkészítéséről.     

Határidő: 2022. július 31.  

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-

testülete 239/2022. (VI.16.) határozata Budapest Főváros XXIII. kerület 

Soroksár Önkormányzatának Szociális és Gyermekjóléti Intézménye 

munkájáról készült 2021. évi beszámoló elfogadásáról: 

A Képviselő-testület úgy dönt elfogadja Budapest Főváros XXIII. kerület 

Soroksár Önkormányzatának Szociális és Gyermekjóléti Intézménye 2021. évi 

munkájáról Tar-Bárczy Szilvia intézményvezető által készített szakmai 

beszámolót. 
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Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 240/2022. (VI. 16.) határozata a jövőben építendő óvodákkal 

kapcsolatos döntéséről  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a jövőben a mindenkori építendő óvodák 

tekintetében vizsgálja meg a lehetőségeket és az aktuális helyzetet, hogy német 

nemzetiségű óvoda legyen-e az adott óvoda.  
 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 241/2022. (VI. 16.) határozata az óvodákban visszamaradó 

gyermekek helyzetével kapcsolatos döntéséről 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 2022. július 14-ei ülésén önálló napirendi 

pont keretében tárgyal az óvodákban visszamaradó gyermekek helyzetéről.  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 242/2022. (VI. 16.) határozata az óvodai férőhelyek számának 

bővítésével kapcsolatos döntéséről  

A Képviselő-testület felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a 2022. október 13-ai 

ülésére készítsen előterjesztést az óvodai férőhelyek számának bővítésével 

kapcsolatban.  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 243/2022. (VI. 16.) határozata Budapest Főváros XXIII. kerület 

Soroksár Önkormányzat Köznevelési Koncepciója elfogadásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. jelen határozat melléklete szerint Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

Köznevelési Koncepcióját elfogadja. 

II. felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon Budapest Főváros XXIII. kerület 

Soroksár Önkormányzat Köznevelési Koncepciójának a helyben szokásos módon 

történő közzétételéről. 

Határidő: 2022. június 30. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 244/2022. (VI. 16.) határozata a 2022/2023-as nevelési évben az 

I. sz. Összevont Óvodában indítható óvodai csoportok számának 

meghatározásáról szóló döntéséről 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. az I. sz. Összevont Óvodában a 2022/2023. nevelési évben indítható óvodai 

csoportok számát 14, azaz tizennégy csoportban határozza meg.  

II. felkéri a Polgármestert az I. sz. Összevont Óvoda Intézményvezetőjének 

értesítésére. 

Határidő: 2022. június 30. 

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

testületének 245/2022. (VI. 16.) határozata a 2022/2023-as nevelési évben a 

II. sz. Napsugár Óvodában és konyhán indítható óvodai csoportok számának 

meghatározásáról szóló döntéséről 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. a II. sz. Napsugár Óvodában és konyhán a 2022/2023. nevelési évben indítható 

óvodai csoportok számát 5, azaz öt csoportban határozza meg.  

II. felkéri a Polgármestert a II. sz. Napsugár Óvoda és konyha 

Intézményvezetőjének értesítésére. 

Határidő: 2022. június 30. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 246/2022. (VI. 16.) határozata a 2022/2023-as nevelési évben a 

III. sz. Összevont Óvodában indítható óvodai csoportok számának 

meghatározásáról szóló döntéséről 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. a III. sz. Összevont Óvodában a 2022/2023. nevelési évben indítható óvodai 

csoportok számát 11, azaz tizenegy csoportban határozza meg.  

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

értesítésére. 

Határidő: 2022. június 30. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 247/2022. (VI. 16.) határozata a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház 

és Rendelőintézetben kiemelkedő munkát végző egészségügyi dolgozók 

Semmelweis - napi elismerésének támogatásáról  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy   

I. a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet (székhely: 1204 Budapest, 

Köves u. 1., adószám: 15491020-2-43, bankszámlaszám: Magyar Államkincstár 

10023002-00317210-00000000, képviseli: Dr. Dobosi Zsolt főigazgató) részére 

az intézményben kiemelkedő munkát végző egészségügyi dolgozók 2022. évi 

Semmelweis - nap alkalmából történő egyszeri jutalmazásának fedezetéhez 

az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének "Céltartalék - egyéb tartalék” 

sora terhére bruttó 4.000.000,- Ft, azaz Négymillió forint összegű, vissza nem 

térítendő pénzbeli támogatást nyújt.  

II. felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a jelen határozat melléklete 

szerinti Támogatási Szerződés megkötéséről, valamint az Önkormányzat 2022. 

évi költségvetéséről szóló rendelet I. pontban foglaltak szerinti módosításának 

előkészítéséről és előterjesztéséről.   

III. felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről értesítse a Jahn Ferenc Dél-pesti 

Kórház és Rendelőintézet Főigazgatóját, Dr. Dobosi Zsoltot.   
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Határidő: a támogatási szerződés megkötésére 2022. június 20. 

a költségvetési rendelet módosításának előterjesztésére: az 

Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet soron 

következő módosításának időpontja    

Felelős: Bese Ferenc polgármester  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 248/2022. (VI. 16.) határozata a felnőtt háziorvosi, házi 

gyermekorvosi és fogorvosi (felnőtt-gyermek) praxisok által használt orvosi 

rendelők rezsi költségeinek elengedése tárgyában  

A Képviselő-testület - figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről és 

a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. 

rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet megszüntetésérő szóló 181/2022. (V. 24.) 

Korm. rendelet rendelkezéseire -, megállapítja, hogy az élet- és 

vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 

koronavírus-világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar 

állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország 

egész területére kihirdetett veszélyhelyzet 2022. június 1-jével megszüntetésre 

került, ezáltal a felnőtt háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi (felnőtt-

gyermek) praxisok által használt orvosi rendelők rezsi költségeinek elengedése 

tárgyában hozott 28/2022. (I. 20.) számú határozatában rögzített rezsiköltség 

elengedés is megszűnt. 

Tekintettel viszont az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve 

humanitárius katasztrófára, valamint ezek magyarországi következményeinek 

az elhárítása érdekében a Kormány által a 180/2022. (V. 24.) Korm. rendeletével 

kihirdetett új veszélyhelyzetre a Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. 2022. június 1. napjától 2022. december 31. napjáig a felnőtt háziorvosi, 

házi gyermekorvosi és fogorvosi (felnőtt-gyermek) praxisok által használt 

orvosi rendelők rezsi költségeinek (villany, víz, csatorna, gáz, fűtés, 

szemétszállítás) és egyéb költségeinek (takarítás, telefon) Budapest Főváros 

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Dr. Nádor Ödön Egészségügyi 

Intézménye (a továbbiakban XXIII. kerületi EÜI) részére történő fizetését 

egységesen elengedi, mely elengedett rezsi díjak fedezete a XXIII. kerületi EÜI 

saját költségvetési keretéből biztosított, szükség esetén kiegészítve a fenntartó 

Önkormányzat költségvetéséből. 

II. felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a határozat megküldéséről a 

XXIII. kerületi EÜI Intézményvezetője részére. 

Határidő: azonnal 

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

testületének 249/2022. (VI. 16.) határozata Budapest Főváros XXIII. kerület 

Soroksár Önkormányzatának Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézménye 

intézményi álláshelyeinek megemeléséről 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Dr. Nádor Ödön 

Egészségügyi Intézménye álláshelyeit 2022. július 1. napjától egy fő iskolaorvosi 

státusszal megemeli, ezáltal az intézményi álláshelyek száma az eddigi 42 főről 

43 főre emelkedik. 

II. felkéri Polgármestert, hogy tájékoztassa a Dr. Nádor Ödön Egészségügyi 

Intézmény intézményvezető főorvosát a Képviselő-testület döntéséről a további 

szükséges intézkedések megtétele céljából, 

III. felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon az Önkormányzat 2022. évi 

költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 15. melléklete 

módosításának előkészítéséről és Képviselő-testület elé terjesztéséről. 

Határidő: a II. pont vonatkozásában: 2022. június 30., a III. pont vonatkozásában 

a költségvetési rendelet soron következő módosítása 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 250/2022. (VI.16.) 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 2472/32688 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 Molnár 

Éva Linda tulajdonában álló 2472/32688-ad tulajdoni hányadára vonatkozóan.  

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

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

Határidő: 2022. július 15. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 251/2022. (VI. 16.) határozata a 184877 helyrajzi számú, 

természetben a Budapest XXIII. kerület Grassalkovich út 50. szám található 

ingatlan értékesítéséről 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  
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I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata az 1/1 arányban 

tulajdonát képező 184877 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. 

kerület, Grassalkovich út 50. szám alatt található, az ingatlan-nyilvántartás adatai 

szerint „kivett üzlet, gazdasági épület, udvar” megnevezésű, mindösszesen 693 

m2 alapterületű ingatlan (a továbbiakban: Ingatlan) 1/1 tulajdoni hányadát 

nyilvános árverésen értékesíti a legmagasabb vételárat ajánló részére, nettó 

43.132.000,- Ft azaz Negyvenhárommillió-százharminckétezer forint összegű 

kikiáltási ár és 200.000,- Ft-os licitlépcső alkalmazása mellett. Az árverés 

lebonyolítására a Polgármesteri Hivatalt kéri fel. A részletes árverési kiírást 

tartalmazó dokumentáció eladási ára 10.000,- Ft + ÁFA.   

II. felkéri a Polgármestert a kérelmező értesítésére a Képviselő-testület 

döntéséről, az árverés meghirdetésére, lebonyolítására, valamint eredményes 

árverés esetén a nyertes árverési vevővel az I. pontban foglaltaknak, továbbá a 

vonatkozó jogszabályoknak megfelelő adásvételi szerződés aláírására. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

Határidő: 2022. november 30. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 252/2022. (VI. 16.) határozata Egresi Antal képviselő 

szavazásból való kizárásával kapcsolatos döntéséről  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

a „Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról” c. napirendi pont 

tárgyalása során nem zárja ki a szavazásból – érintettsége miatt – Egresi Antal 

képviselőt. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 253/2022. (VI. 16.)határozata Kiszai Renáta részére történő 

helyi támogatás megállapításáról szóló 148/2022. (III. 17.) határozat 

módosításáról  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy Kiszai Renáta részére történő helyi 

támogatás megállapításáról szóló 148/2022. (III. 17.) határozat I. pontja helyébe 

a következő rendelkezés lép: 

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

– a földhivatali nyilvántartás szerinti Budapest XXIII. kerület, szám, természetben 

a 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.” 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 254/2022. (VI. 16.) határozata a Horgász part 186693/4 és 

186693/9 hrsz.-ú lakótelkekre vonatkozó kerületi építési szabályok 
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módosításával kapcsolatos döntéséről szóló 568/2021. (XII. 07.) határozat 

végrehajtási határidejének módosításáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy módosítja a Horgász part 186693/4 és 

186693/9 hrsz.-ú lakótelkekre vonatkozó kerületi építési szabályok módosításával 

kapcsolatos döntéséről szóló 568/2021. (XII. 07.) határozatának végrehajtási 

határidejét 2022. július 31. napjára.  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 255/2022. (VI. 16.) határozata a Budapest XXIII. kerület 186862/3 

hrsz.-ú telekre vonatkozó kerületi építési szabályok módosításával kapcsolatos 

partnerségi és szakmai egyeztetés lezárásáról szóló 188/2022. (V. 12.) 

határozat végrehajtási határidejének módosításáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy módosítja a Budapest XXIII. kerület 186862/3 

hrsz.-ú telekre vonatkozó kerületi építési szabályok módosításával kapcsolatos 

partnerségi és szakmai egyeztetés lezárásáról szóló 188/2022. (V. 12.) határozat 

végrehajtási határidejét 2022. július 31. napjára. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 256/2022. (VI. 16.) határozata a Budapest XXIII. kerület Horgász 

part 186693/4 és 186693/9 hrsz.-ú lakótelkekre vonatkozó kerületi építési 

szabályzat módosításával kapcsolatos partnerségi egyeztetés lezárásáról szóló 

189/2022. (V. 12.) határozat végrehajtási határidejének módosításáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy módosítja a Budapest XXIII. kerület Horgász 

part 186693/4 és 186693/9 hrsz.-ú lakótelkekre vonatkozó kerületi építési 

szabályzat módosításával kapcsolatos partnerségi egyeztetés lezárásáról szóló 

189/2022. (V. 12.) határozat végrehajtási határidejét 2022. július 31. napjára.  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 257/2022. (VI. 16.) határozata a Soroksári Dunáért és Soroksár 

Városfejlesztéséért Közalapítvánnyal (székhely: 1239 Budapest, 

Grassalkovich út 162.) megkötött közhasznú tevékenység ellátásáról szóló 

megállapodás módosításáról szóló 184/2022. (V. 12.) határozat címének, 

valamint a határozat alapján megkötött megállapodás módosításáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. a Soroksári Dunáért és Soroksár Városfejlesztéséért Közalapítvánnyal 

(székhely: 1239 Budapest, Grassalkovich út 162.) megkötött közhasznú 

tevékenység ellátásáról szóló megállapodás módosításáról szóló 184/2022. (V. 

12.) határozat módosításáról szóló határozat címében a „módosításáról” 

szövegrész helyébe a „megkötéséről” szöveg lép, 

II. az I. pont szerinti határozat alapján megkötött közhasznú tevékenység 

ellátásáról szóló megállapodás 4. pontjában szereplő elszámolási határidőt 2023. 

június 30. napjára módosítja, 
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III. felkéri a Polgármestert, hogy a döntést közölje a Közalapítvány 

kuratóriumának elnökével, továbbá a megállapodás II. pontban foglaltak szerinti 

módosítására.  

Határidő: 2022. június 30. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 258/2022. (VI. 16.) határozata az Óvodák és tagintézményeik 

nyári zárva tartásának és nyári ügyeleti rendjének elfogadásáról szóló 

30/2022. (I. 20.) határozat 1. számú mellékletének módosításáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. az Óvodák és tagintézményeik nyári zárva tartásának és nyári ügyeleti 

rendjének elfogadásáról szóló 30/2022. (I. 20.) határozat 1. számú melléklete 

helyébe a jelen határozat 1. számú melléklete lép. 

II. felkéri a Polgármestert az érintettek értesítésére. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 
1. számú melléklet a 258/2022. (VI. 16.) határozathoz 

Óvoda/Tagintézmény Napi 

nyitva 

tartás 

Zárva 

tartás 

időtartama 

Zárva tartás időpontja Ügyelet 

I.sz Összevont Óvoda 

Csillag u. 1. 

6-17 

óráig 

3 hét  2022. július 25 – 

2022. augusztus 12. 

A nyitva tartó 

tagóvoda ellátja a 

saját óvodásait 

aki ügyeletet kér 

ill. a Napsugár és 

a III.sz. 

Összevont 

Óvoda ügyeletet 

kérő gyermekeit 

I.sz Összevont Óvoda 

Grassalkovich út 86. 

6-17 

óráig 

5 hét 2022. június 20- 

2022. július 22. 

I.sz. Összevont Óvoda 

Rézöntő u. 24. 

6-17 

óráig 

5 hét 2022. július 11- 

2022. augusztus 12. 

I.sz. Összevont Óvoda 

Szitás u. 99. 

6-17 

óráig 

5 hét 2022. július 11- 

2022. augusztus 12. 

I.sz Összevont Óvoda 

Templom u. 10. 

6-17 

óráig 

5 hét 2022. június 20- 

2022. július 22. 

I.sz. Összevont Óvoda 

Templom u. 167. 

6-17 

óráig 

5 hét 2022. június 20- 

2022. július 22. 

II. sz. Napsugár Óvoda 

és konyha 

Grassalkovich út 279. 

6-17:30 

óráig 

5 hét 

2022. július 18- 

2022. augusztus 20. 

A nyitva tartó 

óvoda ellátja a 

saját óvodásait 

ill. az I. sz. és a 

III.sz. Összevont 

Óvoda ügyeletet 

kérő gyermekeit 

III.sz. Összevont Óvoda 

Pistahegyi köz. 1. 
6-18 

óráig 
5 hét 

2022. július 11- 

2022. augusztus 12. 

A nyitva tartó 

óvoda ellátja a 

saját óvodásait 

ill. az I. sz. 

Összevont 
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Óvoda és a 

Napsugár  Óvoda 

ügyeletet kérő 

gyermekeit 

III.sz. Összevont Óvoda 

Béke u. 36. 

6-18 

óráig 

5 hét 2022. június 13- 

2022. július 15. 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 259/2022. (VI. 16.) határozata a Budapest XX.-XXIII. kerület 24 

órás felnőtt orvosi ügyelet 2021. évi munkájáról szóló beszámoló 

elfogadásáról  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. Budapest XX – XXIII. kerület 24 órás felnőtt orvosi ügyeleti munkájáról szóló 

beszámolót elfogadja,  

II. felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a határozatnak az Inter-

Ambulance Egészségügyi Szolgálat Zrt. részére történő megküldéséről. 

Határidő: 2022. június 30.  

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 260/2022. (VI. 16 .) határozata a kerület 2021. évi sportéletéről 

szóló beszámoló elfogadásáról  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a kerület 2021.évi sportéletéről szóló 

beszámolót elfogadja.  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 261/2022. (VI. 16.) határozata az „Év Egészségügyi Dolgozója” 

cím adományozásáról (zárt): 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. 2022. évben „Év Egészségügyi Dolgozója” címet adományoz Név és Név 

részére. 

II. felkéri a polgármestert az adományozással kapcsolatos feladatok elvégzésére. 

Határidő: 2022. június 30.  

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 262/2022. (VI. 16.) határozata a „Kerület Hűséges Dolgozója” 

cím adományozásáról (zárt): 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által alapított 

kitüntetések, elismerő címek adományozásának rendjéről szóló 23/2019. (IX.20.) 

önkormányzati rendelet 17. § (1) bekezdése alapján 2022. évben „Kerület 

Hűséges Dolgozója” címet adományoz 
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a) Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által alapított 

kitüntetések, elismerő címek adományozásának rendjéről szóló 23/2019. (IX. 20.) 

önkormányzati rendelet 18. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 10 év igazolt 

jogviszonya után 

P. Zs. részére 

b) Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által alapított 

kitüntetések, elismerő címek adományozásának rendjéről szóló 23/2019. (IX. 20.) 

önkormányzati rendelet 18. § (2) bekezdés b) pontja szerinti 20 év igazolt 

jogviszonya után 

I. B. részére. 

II. felkéri a polgármestert az adományozással kapcsolatos feladatok elvégzésére. 

Határidő: 2022. június 30.  

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 263/2022. (VI. 16.) határozata polgári peres eljárás 

megindításáról az Önkormányzati tulajdonú helyrajzi számú ingatlan  szám 

alatti 314 m2 területű ingatlanrésze kiürítésének és birtokbavételének 

érdekében 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. Budapest Főváros XXIII. kerület Sorokár Önkormányzata polgári peres eljárást 

kezdeményez a helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület, 

található, az ingatlannyilvántartás adatai szerint mindösszesen 3.218 m2 

alapterületű „kivett lakóház, udvar, gazdasági épület” megnevezésű ingatlan 

szám alatti 314 m2 területű ingatlanrészének kiürítése és az Önkormányzat 

birtokába történő visszaadása érdekében.  

II. felkéri a Polgármestert az I. pont szerinti polgári peres eljárás megindítása 

érdekében szükséges intézkedések megtételére. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester  

Határidő: 2022. november 30.  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 264/2022. (VI.16.) határozata polgári peres eljárás 

megindításáról az Önkormányzati tulajdonú helyrajzi számú ingatlan szám 

alatti 322 m2 területű ingatlanrésze kiürítésének és birtokbavételének 

érdekében 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. Budapest Főváros XXIII. kerület Sorokár Önkormányzata polgári peres eljárást 

kezdeményez a helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület, utcában 

található, az ingatlannyilvántartás adatai szerint mindösszesen 3.218 m2 

alapterületű „kivett lakóház, udvar, gazdasági épület” megnevezésű ingatlan 

szám alatti 322 m2 területű ingatlanrészének kiürítése és az Önkormányzat 

birtokába történő visszaadása érdekében. 
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II. felkéri a Polgármestert az I. pont szerinti polgári peres eljárás megindítása 

érdekében szükséges intézkedések megtételére. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester  

Határidő: 2022. november 30.”  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 265/2022. (VI. 16.) határozata a H6 HÉV vonal tervezett 

fejlesztésével kapcsolatban 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. az UNITERV Kft által kidolgozott engedélyezési tervek szerinti H6 HÉV vonal 

korszerűsítést nem támogatja. Ellenben kéri, hogy a 2013. évben elkészült 

„Észak-déli Regionális Gyorsvasút déli szakaszának döntés-előkészítő 

tanulmány” változatai közül az S4 nyomvonal-változat (részben kéreg alatti 

vezetés) kerüljön továbbtervezésre. 

II. az UNITERV Kft által kidolgozott engedélyezési tervek alapján a kerületi 

építési szabályzat módosítását nem támogatja. 

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

tájékoztassa a közlekedésért felelős, valamint az állami beruházásokért felelős 

minisztereket, az NKK Nemzeti Közlekedési Központ Nonprofit Zrt., a MÁV-

HÉV Zrt. valamint az UNITERV Kft. vezetőit. 

Határidő: 2022. június 30. 

Felelős: Bese Ferenc Polgármester 


