
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

készült Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 2021. november 03-án (szerda) 08.00 órai kezdettel a 

Polgármesteri Hivatal nagytermében (1239 Budapest, Grassalkovich út 162.) 

megtartott rendkívüli üléséről 

 

 

Jelen vannak: Bese Ferenc, Bereczki Miklós, Egresi Antal, Fuchs Gyula, Geiger 

Ferenc, Ritter Ottó, Sebők Máté Zoltán, dr. Staudt Csaba, Tüskés Józsefné 

képviselők. 

 

 

Tanácskozási joggal jelen van:   dr. Szabó Tibor jegyző 

dr. Kelemen Henrietta mb. aljegyző 

 

Távolmaradását előre jelezte: Bányai Amir Attila, Orbán Gyöngyi, Zimán 

András Ferenc 

 

A levezető elnök neve: Bese Ferenc polgármester 

 

Bese Ferenc: Tisztelettel köszönti a Képviselő-testület tagjait, valamint a 

megjelenteket a Képviselő-testület rendkívüli ülésén. Tájékoztatásképpen 

elmondja, hogy a rendkívüli ülésen egy napirendi pontot fognak tárgyalni. 

Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy egészségügyi, illetőleg halaszthatatlan 

okokra hivatkozva Bányai Amir Attila és Zimán András Ferenc Képviselő Urak, 

valamint Orbán Gyöngyi Képviselő Asszony jelezték távolmaradásukat. 

Felkéri dr. Szabó Tibor Jegyző Urat, hogy tartson névsorolvasást. 

 

dr. Szabó Tibor: Névsorolvasást tart. 

 

Bese Ferenc: Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 9 fővel határozatképes. 

Elmondja, hogy a Meghívóban egy napirendi pont szerepel, a „Javaslat a kerületi 

építési szabályzat (KÉSZ) módosításával kapcsolatos partnerségi véleményezési 

eljárások lezárására (Hősök terei új intézményközpont, Fatimai utcai új bölcsőde 

kialakítása)”. Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy rendkívüli ülés esetén nem 

lehet további napirendi pontot felvenni. 

Szavazásra teszi fel a rendkívüli Képviselő-testületi ülés napirendjét, mely 

szerint: 

 

„A Képviselő-testület  

a 2021. november 3-ai rendkívüli Képviselő-testületi ülés napirendi pontját az 

alábbiak szerint elfogadja 



1.) Javaslat a kerületi építési szabályzat (KÉSZ) módosításával kapcsolatos 

partnerségi véleményezési eljárások lezárására (Hősök terei új intézményközpont, 

Fatimai utcai új bölcsőde kialakítása)” 

 

Megállapítja, hogy a jelenlévő 9 képviselő 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 462/2021.(XI.03.) határozata a 2021. november 3-ai rendkívüli 

Képviselő-testületi ülés napirendi pontjának elfogadásáról 

A Képviselő-testület  

a 2021. november 3-ai rendkívüli képviselő-testületi ülés napirendi pontját az 

alábbiak szerint elfogadja 

1.) Javaslat a kerületi építési szabályzat (KÉSZ) módosításával kapcsolatos 

partnerségi véleményezési eljárások lezárására (Hősök terei új intézményközpont, 

Fatimai utcai új bölcsőde kialakítása) 

 

 

1. napirendi pont  Javaslat a kerületi építési szabályzat (KÉSZ) 

módosításával kapcsolatos partnerségi véleményezési 

eljárások lezárására (Hősök tere új intézményközpont, 

Fatimai utcai új bölcsőde kialakítása) 

 

Bese Ferenc: Tóth András Főépítész Úrtól kérdezi, hogy van -e kiegészítése a 

napirenddel kapcsolatban. 

 

Tóth András: Nincs kiegészítése. 

 

Bese Ferenc: Kéri a Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság 

véleményét. 

 

Ritter Ottó: „A Bizottság mind a két témakörben javasolja a lezárást.” 

 

Bese Ferenc: Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a határozati 

javaslatokat, melyek szerint: 

 

„A Képviselő-testület  

I. megállapítja, hogy a kerületi építési szabályzat - Hősök terei új 

intézményközpont kialakítása érdekében szükséges - módosításával kapcsolatban 

partnerségi vélemény nem érkezett. 

II. felkéri a polgármestert, hogy a partnerségi véleményezési szakasz lezárását 

követően kezdeményezze a végső szakmai véleményezési szakasz lefolytatását az 

állami főépítésznél. 



Határidő: 2021. november 08. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester” 

 

„A Képviselő-testület  

I. megállapítja, hogy a kerületi építési szabályzat - Fatimai utcai új bölcsőde 

kialakítása érdekében szükséges - módosításával kapcsolatban partnerségi 

vélemény nem érkezett. 

II. felkéri a polgármestert, hogy a partnerségi véleményezési szakasz lezárását 

követően kezdeményezze a végső szakmai véleményezési szakasz lefolytatását az 

állami főépítésznél. 

Határidő: 2021. november 08. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester” 

 

Megállapítja, hogy a jelenlévő 9 képviselő 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatokat. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 463/2021. (XI. 03.) határozata a Hősök terei új 

intézményközpont kialakítása érdekében szükséges kerületi építési 

szabályzat módosításával kapcsolatos partnerségi egyeztetés lezárásáról 

A Képviselő-testület  

I. megállapítja, hogy a kerületi építési szabályzat - Hősök terei új 

intézményközpont kialakítása érdekében szükséges - módosításával kapcsolatban 

partnerségi vélemény nem érkezett. 

II. felkéri a polgármestert, hogy a partnerségi véleményezési szakasz lezárását 

követően kezdeményezze a végső szakmai véleményezési szakasz lefolytatását az 

állami főépítésznél. 

Határidő: 2021. november 08. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 464/2021. (XI. 03.) határozata a Fatimai utcai új bölcsőde 

kialakítása érdekében szükséges kerületi építési szabályzat módosításával 

kapcsolatos partnerségi egyeztetés lezárásáról  

A Képviselő-testület  

I. megállapítja, hogy a kerületi építési szabályzat - Fatimai utcai új bölcsőde 

kialakítása érdekében szükséges - módosításával kapcsolatban partnerségi 

vélemény nem érkezett. 

II. felkéri a polgármestert, hogy a partnerségi véleményezési szakasz lezárását 

követően kezdeményezze a végső szakmai véleményezési szakasz lefolytatását az 

állami főépítésznél. 

Határidő: 2021. november 08. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 



 

 

Bese Ferenc: A napirendi pontot lezárja és felkéri a Jegyző Urat, hogy tartson 

névsorolvasást. 

 

dr. Szabó Tibor: Névsorolvasást tart. 

 

Bese Ferenc: Ezzel a rendkívüli Képviselő-testületi ülést bezárja. Megköszöni a 

Képviselő-testület munkáját, mindenkinek jó pihenést kíván, egyben kéri, hogy 

készüljenek fel a jövő heti Képviselő-testületi ülésre. 

 

 

 

 

 

K.m.f. 

 

    Bese Ferenc       dr. Szabó Tibor  

   polgármester         jegyző 

 


