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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Mellékelten beterjesztem az előző Képviselő-testületi ülés óta lejárt végrehajtási határidejű 

határozatok végrehajtásáról szóló jelentést. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az előterjesztésben szereplő határozati javaslatok (13 db) 

szíves megtárgyalását és elfogadását.  

 

Jelentések 
 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

418/2013. (IX.10.) Ök. határozata Soroksári Sportcsarnokhoz tartozó helyrajzi számú 

ingatlanok tulajdonjogi megosztásának kezdeményezéséről 

A Képviselő-testület úgy határoz, hogy 

felkéri a polgármestert, hogy kezdeményezze a Fővárosi Önkormányzatnál a Soroksári 

Sportcsarnokhoz tartozó helyrajzi számú ingatlanok tulajdonjogi megosztását is valamilyen 

csere formájában. 

Határidő: 2014. február 28. 

Felelős: Geiger Ferenc polgármester 
 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

165/2014. (III.18.) Ök. határozata a 418/2013. (IX.10.) Ök. határozat (Soroksári 

Sportcsarnokhoz tartozó helyrajzi számú ingatlanok tulajdonjogi megosztásának 

kezdeményezéséről) módosításáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

módosítja az 418/2013.(IX.10.) Ök. határozat végrehajtási határidejét 2014. november 30-ára.  
 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

626/2014. (XII.16.) határozata a 165/2014. (III.18.) Ök. határozattal módosított 418/2013. 

(IX.10.) Ök. határozat (Soroksári Sportcsarnokhoz tartozó helyrajzi számú ingatlanok 

tulajdonjogi megosztásának kezdeményezéséről) módosításáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

módosítja a 165/2014.(III.18.) Ök. határozattal módosított 418/2013.(IX.10.) Ök. határozat 

végrehajtási határidejét 2015. április 30-ára.  
 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

267/2015. (V.12.) határozata a Soroksári Sportcsarnokhoz tartozó helyrajzi számú 

ingatlanok tulajdonjogi megosztásának kezdeményezéséről szóló, 626/2014. (XII.16.) 

határozattal és a 165/2014. (III.18.) Ök. határozattal módosított 418/2013. (IX.10.) Ök. 

határozat módosításáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

módosítja a 626/2014.(XII.16.) határozattal és a 165/2014.(III.18.) Ök. határozattal módosított 

418/2013.(IX.10.) Ök. határozat végrehajtási határidejét 2015. december 31-ére.  
 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2016. 

(I.19.) határozata a Soroksári Sportcsarnokhoz tartozó helyrajzi számú ingatlanok 

tulajdonjogi megosztásának kezdeményezéséről szóló 165/2014. (III.18.) Ök., a 626/2014. 

(XII.16.) és a 267/2015. (V.12.) határozattal módosított 418/2013. (IX.10.) Ök. határozat 

módosításáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 
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módosítja a 165/2014.(III.18.) Ök., a 626/2014. (XII.16.) és a 267/2015.(V.12.) határozattal 

módosított 418/2013.(IX.10.) Ök. határozat végrehajtási határidejét 2016. június 30-ára.  
 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

272/2016. (VII.05.) határozata a Soroksári Sportcsarnokhoz tartozó helyrajzi számú 

ingatlanok tulajdonjogi megosztásának kezdeményezéséről szóló 165/2014. (III.18.) Ök., 

a 626/2014. (XII.16.), a 267/2015. (V.12.) és a 7/2016.(I.19.) határozattal módosított 

418/2013. (IX.10.) Ök. határozat módosításáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

módosítja a 165/2014.(III.18.) Ök., a 626/2014. (XII.16.), a 267/2015.(V.12.) és a 

7/2016.(I.19.) határozattal módosított 418/2013.(IX.10.) Ök. határozat végrehajtási határidejét 

2017. szeptember 30-ára.  
 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

405/2017. (X.10.) határozata a Soroksári Sportcsarnokhoz tartozó helyrajzi számú 

ingatlanok tulajdonjogi megosztásának kezdeményezéséről szóló 165/2014. (III.18.) Ök., 

a 626/2014. (XII.16.), a 267/2015. (V.12.), a 7/2016.(I.19.) és a 272/2016. (VII.05.) 

határozattal módosított 418/2013. (IX.10.) Ök. határozat módosításáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

módosítja a 165/2014.(III.18.) Ök., a 626/2014. (XII.16.), a 267/2015.(V.12.), a 7/2016.(I.19.) 

és a 272/2016.(VII.05.) határozattal módosított 418/2013.(IX.10.) Ök. határozat végrehajtási 

határidejét 2018. december 31-ére. 
 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2019. 

(I.22.) határozata a Soroksári Sportcsarnokhoz tartozó helyrajzi számú ingatlanok 

tulajdonjogi megosztásának kezdeményezéséről szóló 165/2014. (III.18.) Ök., a 626/2014. 

(XII.16.), a 267/2015. (V.12.), a 7/2016.(I.19.) a 272/2016. (VII.05.) és a 405/2017. (X.10.) 

határozattal módosított 418/2013. (IX.10.) Ök. határozat módosításáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a  

módosítja a 165/2014. (III.18.) Ök., a 626/2014. (XII.16.), a 267/2015. (V.12.), a 7/2016.(I.19.) 

a 272/2016. (VII.05.) és a 405/2017. (X.10.) határozattal módosított 418/2013. (IX.10.) Ök. 

határozat végrehajtási határidejét 2019. július 31. napjára.  
 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

383/2019. (IX.10.) határozata a Soroksári Sportcsarnokhoz tartozó helyrajzi számú 

ingatlanok tulajdonjogi megosztásának kezdeményezéséről szóló 165/2014. (III.18.) Ök., 

a 626/2014. (XII.16.), a 267/2015. (V.12.), a 7/2016.(I.19.) a 272/2016. (VII.05.) a 405/2017. 

(X.10.) és a 7/2019. (I.22.) határozattal módosított 418/2013. (IX.10.) Ök. határozat 

módosításáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

módosítja a 165/2014. (III.18.) Ök., a 626/2014. (XII.16.), a 267/2015. (V.12.), a 7/2016.(I.19.) 

a 272/2016. (VII.05.) a 405/2017. (X.10.) és a 7/2019. (I.22.) határozattal módosított 418/2013. 

(IX.10.) Ök. határozatának végrehajtási határidejét 2020. december 31. napjára. 
 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Polgármesterének 23/2021. 

(I.19.) határozata Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének a Soroksári Sportcsarnokhoz tartozó helyrajzi számú ingatlanok 

tulajdonjogi megosztásának kezdeményezéséről szóló, a 165/2014. (III.18.) Ök., a 

626/2014. (XII.16.), a 267/2015. (V.12.), a 7/2016.(I.19.) a 272/2016. (VII.05.) a 405/2017. 

(X.10.), a 7/2019. (I.22.) és a 383/2019. (IX.10.) határozattal módosított 418/2013. (IX.10.) 

Ök. határozata módosításáról 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros 
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XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy Budapest Főváros 

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a Soroksári Sportcsarnokhoz 

tartozó helyrajzi számú ingatlanok tulajdonjogi megosztásának kezdeményezéséről szóló, a 

165/2014. (III.18.), a 626/2014. (XII.16.), a 267/2015. (V.12.), a 7/2016.(I.19.) a 272/2016. 

(VII.05.) a 405/2017. (X.10.), a 7/2019. (I.22.) és a 383/2019. (IX.10.) határozattal módosított 

418/2013. (IX.10.) határozata végrehajtási határidejét 2022. június 30. napjára módosítja.  

 

A határozatokra jelentem, hogy azok meghozatala óta eltelt időben a Fővárosi 

Önkormányzattal közös tulajdonú, a környéken található több ingatlan közös értékesítésre 

került, illetve egy ingatlan 1/1 tulajdoni hányadban Önkormányzatunk tulajdonába került, így 

csere már nem képzelhető el a tárgyi ingatlanok vonatkozásában. A Fővárosi Önkormányzattal 

folyamatos az egyeztetés a Sportcsarnoknak, valamint a parkolónak helyt adó ingatlanok 

tulajdonjogi helyzete rendezése tárgyában, amint sikerül közösen valamilyen konstrukciót 

felvázolni a helyzet megoldására, előterjesztés fog készülni a Képviselő-testület részére. 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 

140/2021.(IV.13.) határozata a Budapest XXIII. kerület belterület 185086/0/A/5 helyrajzi 

számú, természetben 1239 Budapest, Templom u. 64. fszt. 5. szám alatt található ingatlan 

értékesítéséről 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros 

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy 

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

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

szám alatt található ingatlant értékesíteni kívánja Polereczki Anna Mária Bérlő részére 

10.906.666,- Ft vételáron, mely vételárból egy összegben történő teljesítés esetén Bérlőt 

megilletik az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások elidegenítésének feltételeiről szóló 

31/2004. (IV. 23.) rendeletben (a továbbiakban: Lakásrendelet) meghatározott kedvezmények. 

Bérlőt kérelmére részletfizetési kedvezmény, valamint esetleges további kedvezmény a lakások 

és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. 

évi LXXVIII. törvényben és a Lakásrendeletben meghatározottak szerint illeti meg. 
II. gondoskodik a Bérlő értesítéséről és az ajánlat Bérlő általi elfogadása esetén aláírja az I. 

pontban foglaltak, továbbá a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre 

vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény és az Önkormányzat 

tulajdonában lévő lakások elidegenítésének feltételeiről szóló 31/2004. (IV. 23.) rendelet 

vonatkozó rendelkezéseinek megfelelő adásvételi szerződést. 

Határidő: 2021. augusztus 31. 

Felelős: Bese Ferenc Polgármester 
 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 

404/2021. (IX. 14.) 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 140/2021. (IV.13.) határozata 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 140/2021. (IV.13.) határozatának végrehajtási határidejét 2022. február 

28. napjára módosítja. 
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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. 

 

A határozatokra jelentem, hogy a szerződés a külföldön élő kezes és Önkormányzatunk részéről 

aláírásra került. A vevő általi aláírás elhúzódásának oka, hogy a külföldön élő kezes 

távellenjegyzés keretében írta alá a szerződést. A távellenjegyzést megelőzően - és követően is 

- a szerződés postázása volt szükséges a kezes részére, mely összességében több hetet vett 

igénybe. A szerződés a vevő részéről 2022. július 04. napján került aláírásra. 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 

318/2021. (VII.06.) határozata a nemzetiségi köznevelési intézmény alapításával 

kapcsolatos döntéseiről szóló 106/2019. (III.12.), a 388/2019. (IX.10.), a 247/2020. (V.12.) 

és a 40/2021. (I.19.) határozattal módosított 462/2018. (XII.04.) határozat módosításáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

a 106/2019. (III.12.), a 388/2019. (IX.10.), a 247/2020. (V. 12.) és a 40/2021. (I.19.) határozattal 

módosított 462/2018. (XII.04.) határozatot hatályon kívül helyezi, egyidejűleg felkéri a 

Polgármestert egy átfogó, Soroksár teljes közigazgatási területére vonatkozó Kerületi 

Köznevelési és Közoktatási Koncepció elkészítésére és benyújtására a Képviselő-testület elé, 

amely koncepció keretében kell megvizsgálni – többek között – egy a Soroksári Német 

Nemzetiségi Önkormányzat által működtetett nemzetiségi óvoda alapításának feltételeit. 

Határidő: 2022. június 30 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 
 

A határozatra jelentem, hogy Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat 

Köznevelési Koncepciója elkészült, melyet a Képviselő-testület a 243/2022. (VI. 16.) 

határozatával fogadott el. A Köznevelési Koncepció II. 3. pontja tárgyalja a nemzetiségi óvoda 

alapításának lehetőségeit. 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

359/2021. (IX.14.) határozata többletfedezet biztosításáról a Nemzeti Szabadidős – 

Egészség Sport Park Program keretében megépülő sportlétesítmények kiegészítő 

felszereléseihez  

A képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. a Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Program keretében Soroksáron megvalósuló 

kültéri sportparkok működési feltételei megteremtéséhez szükséges munkálatok végrehajtására 

megkötendő vállalkozási szerződés díjára nettó 21.000.000,- Ft + ÁFA összegben többlet 

fedezetet biztosít, az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének „Céltartalék, Egyéb tartalék” 

sora terhére. 
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II. felkéri a Polgármestert a beruházás végrehajtására, valamint, hogy gondoskodjon az 

Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló rendelet I. pontban foglaltak szerinti 

módosításának előkészítéséről. 

Határidő:  a beruházás végrehajtására: 2021. december 31.,  

valamint a 2021. évi költségvetési rendelet soron következő módosítása 

Felelős: Bese Ferenc Polgármester  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 

61/2022. (I. 20.) határozata a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sport Park Program 

keretében megépülő sportlétesítmények kiegészítő felszereléseiről szóló 359/2021.(IX. 14.) 

határozatának módosításáról  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sport Park Program 

keretében megépülő sportlétesítmények kiegészítő felszereléseiről szóló 359/2021.(IX. 14.) 

határozatának végrehajtási határidejét 2022. június 30. napjára módosítja. 

 
A határozatra jelentem, hogy a kültéri sportparkok használhatóságát és kényelmét biztosító 

eszközök telepítésére és működési feltételei megteremtéséhez szükséges kiegészítő 

munkálatokra beszerzési eljárás lefolytatásával vállalkozási szerződést kötöttünk 2022. február 

22. napján. A munkaterület átadásra került 2022. március 1. napján, a beruházás a 2022.május 

31. napjában meghatározott vállalkozói teljesítési határidőig megvalósításra került.  

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 

567/2021. (XII. 07.) határozata a Molnár-sziget déli csücskére vonatkozó beépítési 

koncepció elkészítésével kapcsolatban 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. hatályon kívül helyezi a 120/2020. (III. 10.) határozatát.  

II. a Molnár-sziget déli csücskére vonatkozó beépítési koncepció kidolgozásánál az alábbi 

elemek megvalósítását támogatja: 

1. Kerüljön kialakításra egy fogadótér kiszolgáló épülettel (mosdók, öltöző, kerékpártároló a 

Meder utcai hídhoz közeli részen. 

2. Kerüljenek kialakításra büfé (Street Food) vendéglátóegységek a Meder utca mentén a 

tervezett kerékpárúthálózat fejlesztéssel összhangban. 

3. Kerüljön kialakításra a büfé vendéglátóegységek mögött egy legalább 30 férőhelyes fásított 

parkoló. 

4. Kerüljön kialakításra egy parti sétány a komptól délre kiszabályozott út részeként 

közvetlenül a vízparton. 

5. A parti sétány mellett kerüljön biztosításra közvetlenül a komphoz közel egy kisebb 

vendéglátóipari egység, utána csónak, kishajó kikötő, valamint hajón kialakított 

vendéglátóipari egységek kikötési lehetősége, továbbá kishajó üzemanyagtöltő állomás. 

6. A parti sétány szárazföld felé eső oldalán kerüljön kialakításra kikötő állomás, valamint 

csónakházak (kisebb önálló modulok számára nagyobb épület helyett). 

7. A Soroksári mellékág mellett oly módon kerüljön kialakításra a parti sétány, hogy a 

horgászok és a gyalogosan közlekedők számára is egyaránt használható legyen. 

8. Szabadtéri programokhoz kapcsolódó, esetleges rendezvények megtartásához áramvételi 

lehetőség is kerüljön biztosításra a parti sétány mentén. 

9. A déli szigetcsúcshoz közel, a Csepel felőli Dunaágon kerüljön kialakításra egy autentikus 

hajómalom. 

III. felkéri a polgármestert, hogy a felsorolt elemek figyelembevételével készítessen 

részletesebb környezetalakítási és beépítési tervet a területre, továbbá készítesse el a támogatott 

építmények megvalósításához szükséges közművesítési terveket.  

Határidő: 2022. június 30.  
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Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

A határozatra jelentem, hogy a döntés végrehajtása érdekében településtervezőtől árajánlatot 

kértünk a tervek elkészítésére, valamint előzetes egyeztetéseket is folytattunk a szükséges tervek 

elkészítésével kapcsolatban. Ezek során felmerült a koncepció pontosításának igénye, ezért a 

Képviselő-testület részére előterjesztés készült a júliusi ülésre. Várhatóan a határozat 

módosításra kerül, így új végrehajtási határidő kerül meghatározásra. 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 

30/2022. (I. 20.) határozata az Óvodák és tagintézményeik nyári zárva tartásának és nyári 

ügyeleti rendjének elfogadásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. az óvodák és tagintézményeik nyári zárva tartását és nyári ügyeleti rendjét jelen határozat 1. 

melléklete szerint határozza meg. 

II. felkéri a Polgármestert az érintettek értesítésére. 

Határidő: 2022. január 31. 

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 

 

A határozatra jelentem, hogy az óvodák értesítése 2022.június 21. napján megtörtént. 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 144-

159/2022. (III. 17.) határozatok helyi támogatások megállapításáról 

A Képviselő-testület döntött a 2022. évi helyi támogatások odaítéléséről.  
 

A határozatra jelentem, hogy  

a) a 144-147, a 149 és a 150-156/2022. (III. 17.) számú határozatok esetében a 

kölcsönszerződések megkötésre, a döntésekben megállapított összegek az adósok részére 

átutalásra kerültek, 

b) a 148/2022. (III. 17.) számú határozat vonatkozásában a kölcsönszerződés megkötése 

folyamatban van, tekintettel arra, hogy Kiszai Renáta kérelmező által megjelölt ingatlan 

címe – a központi nyilvántartásokban szereplő, eltérő adatok szinkronizációjára tekintettel 

– pontosítást igényelt, melyről a Képviselő-testület 253/2022. (VI. 16.) számú 

határozatában rendelkezett, 

c) a 157-159/2022. (III. 17.) számú elutasító határozatok a címzettek részére megküldésre 

kerültek. 
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Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

167/2022. (V. 12.) határozata a Soroksár Sport Club Kft. ügyvezető igazgatójának 

megválasztásáról    

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy   

I. a Soroksár Sport Club Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetői tisztségére 2022. június 01. 

napjától 2027. május 31. napjáig terjedő határozott időre Szűcs Mihály Pált (anyja születési 

neve, lakcím:)  választja meg. A megválasztott ügyvezető részére 2022. június 01. napjától 

személyi juttatásként az alábbi összeget állapítja meg:   

Munkabér: br. 550.000.- Ft/hó  

A munkabér és egyéb juttatások fedezete a Társaság bértömege.  

II. felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.  

Határidő: a munkaügyi iratok aláírása: 2022. június 01.  

Felelős: Bese Ferenc polgármester  

 

A határozatra jelentem, hogy az új ügyvezető a munkaszerződését 2022.május 31. napján 

aláírta. 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

181/2022. (V. 12.) határozata az önkormányzati alapítványok támogatási keretösszegének 

megemeléséről 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Egyéb működési célú kiadások – Önkormányzati 

Alapítványok támogatása soron jelenleg szereplő 10.000.000,- Ft összeget, figyelemmel az 

önkormányzati közalapítványok indokolt írásbeli kérelmeiben foglaltakra: 15.000.000,- Ft 

összegre megemeli a költségvetés Céltartalék – Egyéb tartalék sor terhére, egyidejűleg kéri a 

Polgármestert, hogy a következő költségvetési rendelet módosításkor ezt az átvezetést is vegye 

figyelembe és a költségvetésbe építse be. 

Határidő: a költségvetési rendelet sorom következő módosítása 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 
 

A határozatra jelentem, hogy az önkormányzati közalapítványok támogatási összegének 

emelése a költségvetési rendelet soron következő (07.14-ei) módosításakor átvezetésre kerül. 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

182/2022. (V. 12.) határozata a Soroksár Sportjáért Közalapítvánnyal közhasznú 

tevékenység ellátásáról szóló megállapodás megkötéséről  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata megköti a Soroksár Sportjáért 

Közalapítvánnyal (székhely: 1239 Budapest, Grassalkovich út 162.) a jelen határozat 

mellékletét képező közhasznú tevékenység ellátásáról szóló megállapodást és a megállapodás 

szerinti feladatok ellátására 10.000.000,- Ft összeget biztosít az Önkormányzat 2022. évi 

költségvetésének - a Céltartalék – Egyéb tartalék sora terhére megemelt - Önkormányzati 

Alapítványok támogatása sora terhére. 

II. felkéri a Polgármestert a megállapodás aláírására, egyben felhatalmazza a megállapodás 

szükség szerinti, az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon történő módosítására, a támogatási 

összeg kivételével.  

III. felkéri a Polgármestert, hogy a döntést közölje a Közalapítvány kuratóriumának elnökével. 

Határidő: 2022. június 30. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 



9 

 

A határozatra jelentem, hogy a Soroksár Sportjáért Közalapítvánnyal a megállapodás 2022. 

május 27. napján aláírásra került. 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

183/2022. (V. 12.) határozata a Klébl Márton Közalapítvány Soroksár Közoktatásáért, 

Közművelődéséért és Művészeti Oktatásáért Közalapítvánnyal közhasznú tevékenység 

ellátásáról szóló megállapodás megkötéséről 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata megköti a Klébl Márton 

Közalapítvány Soroksár Közoktatásáért, Közművelődéséért és Művészeti Oktatásáért 

Közalapítvánnyal (székhely: 1239 Budapest, Grassalkovich út 162.) a jelen határozat 

mellékletét képező közhasznú tevékenység ellátásáról szóló megállapodást és a megállapodás 

szerinti feladatok ellátására 2.000.000,- Ft összeget biztosít az Önkormányzat 2022. évi 

költségvetésének – a Céltartalék – Egyéb tartalék sora terhére megemelt - Önkormányzati 

Alapítványok támogatása sora terhére.  

II. felkéri a Polgármestert a megállapodás aláírására, egyben felhatalmazza a megállapodás 

szükség szerinti, az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon történő módosítására, a támogatási 

összeg kivételével.  

III. felkéri a Polgármestert, hogy a döntést közölje a Közalapítvány kuratóriumának elnökével. 

Határidő: 2022. június 30. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

A határozatra jelentem, hogy a Klébl Márton Közalapítvány Soroksár Közoktatásáért, 

Közművelődéséért és Művészeti Oktatásáért Közalapítvánnyal a Megállapodás 2022. május 26. 

napján aláírásra került. 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 

184/2022. (V. 12.) határozata a Soroksári Dunáért és Soroksár Városfejlesztéséért 

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

tevékenység ellátásáról szóló megállapodás módosításáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata megköti a Soroksári Dunáért és 

Soroksár Városfejlesztéséért Közalapítvánnyal (székhely: 1239 Budapest, Grassalkovich út 

162.) a jelen határozat mellékletét képező közhasznú tevékenység ellátásáról szóló 

megállapodást és a megállapodás szerinti feladatok ellátására 3.000.000,- Ft összeget biztosít az 

Önkormányzat 2022. évi költségvetésének – a Céltartalék – Egyéb tartalék sora terhére megemelt 

-  Önkormányzati Alapítványok támogatása sora terhére. 

II. felkéri a Polgármestert a megállapodás aláírására, egyben felhatalmazza a megállapodás 

szükség szerinti, az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon történő módosítására, a támogatási 

összeg kivételével.  

III. felkéri a Polgármestert, hogy a döntést közölje a Közalapítvány kuratóriumának elnökével. 

Határidő: 2022. június 30. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

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  
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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, 

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 

 

A határozatra jelentem, hogy a Soroksári Dunáért és Soroksár Városfejlesztéséért 

Közalapítvánnyal a Megállapodás 2022. május 25. napján aláírásra került, a megállapodás 

módosítása folyamatban van. 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

185/2022. (V. 12.) határozata az intézményi dolgozók jutalmazásával kapcsolatos 

döntéséről 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. 2022. évben két alkalommal nettó 75.000-75.000 Ft/fő, éves szinten összesen nettó 150.000,- 

Ft/fő átlagos mértékű pénzbeli jutalmat biztosít az önkormányzat gazdasági szervezettel nem 

rendelkező intézményeiben azon dolgozók részére, akik jogviszonyban állnak, nem állnak 

felmondás alatt és a próbaidejüket már letöltötték. A jutalom fedezete az intézmények saját 

költségvetési kerete, szükség esetén kiegészítve a költségvetési maradvány összegéből.  

II. felkéri a Polgármestert, hogy az Intézményvezetőket értesítse a döntéséről, továbbá szükség 

szerint gondoskodjon az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításának 

előkészítéséről. 

Határidő: az Intézményvezetők értesítésére: azonnal 

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítására:  

  a 2022. évi költségvetési rendelet utolsó módosítási időpontja 

Felelős:  Bese Ferenc polgármester 

 

A határozatra jelentem, hogy a határozat 2022. május 16. napján minden érintett intézmény 

részére megküldésre került. Az I. félévi jutalomkeret -a jeles napokhoz kapcsolódóan- az 

Óvodák és a Művelődési Ház intézményvezetői részére 2022. május16. napján, a Dr. Nádor 

Ödön Egészségügyi Intézmény részére 2022. június 20. napján került megküldésre. 

 

 

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 
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A határozatra jelentem, hogy dr. Terdik Tamás Főkapitány urat a Képviselő-testület döntéséről 

2022. június 20. napján kelt, elektronikus úton továbbított levelemben tájékoztattam. A címzett 

a dokumentumot 2022. június 21. napján átvette. 

 

 

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 

 

A határozatra jelentem, hogy Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat 

Köznevelési Koncepciójának a helyben szokásos módon történő közzétételéről 2022. június 20. 

napján megtörtént az intézkedés. 

 

 

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 

 

A határozatra jelentem, hogy az óvoda értesítése 2022.június 21. napján megtörtént. 

 

 

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 

 

A határozatra jelentem, hogy az óvoda értesítése 2022. június 21. napján megtörtént. 
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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 

 

A határozatra jelentem, hogy az óvoda értesítése 2022. június 21. napján megtörtént. 

 

 

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 

 

A határozatra jelentem, hogy 2022. június 20. napján a XXIV/414-34/2022 iktatószámú 

levélben tájékoztattam a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Dr. 

Nádor Ödön Egészségügyi Intézmény intézményvezető főorvosát a Képviselő-testület 248/2022. 

(VI. 16.) határozatáról a felnőtt háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi (felnőtt-gyermek) 

praxisok által használt orvosi rendelők rezsi költségeinek elengedése tárgyában. A levelet 

elektronikusan és személyes átvétellel is kézbesítettem, az átvétel dátuma 2022. június 21. 

napja. 
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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 

 

A határozatra jelentem, hogy Dr. Grécs László igazgatósági tag a döntésről 2022. június 20. 

napján elektronikus formában értesítésre került.  

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

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

(zárt) 

A Képviselő-testület döntött a „Év Egészségügyi Dolgozója” cím adományozásáról.  

 

A határozatra jelentem, hogy a jutalmakkal járó pénzösszegek számfejtéséről az intézkedés 

2022. június 21. napján megtörtént. 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

262/2022. (VI. 16.) határozata a „Kerület Hűséges Dolgozója” cím adományozásáról (zárt) 

A Képviselő-testület döntött a 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” 

cím adományozásáról. 

 

A határozatra jelentem, hogy a jutalmakkal járó pénzösszegek számfejtéséről az intézkedés 

2022. június 21. napján megtörtént. 

 

 

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 
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A határozatra jelentem, hogy a döntésnek megfelelően az illetékes szervek értesítést kaptak a 

Képviselő-testület döntéséről.  

 

 

 
 

 

HATÁROZATI JAVASLATOK 
 

 

1.)  
 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 

524/2021. (XI. 09.) határozata az Önkormányzat általi perindításról szóló döntéséről (zárt 

ülés)  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 

keresetet kíván benyújtani a Groupama Biztosító Zrt. ellen annak érdekében, hogy az alperes a 

számú felelősségbiztosítási szerződés alapján, az forgalmi rendszámú járműben 2021. május 2. 

napján 17 óra 40 perckor keletkezett kárral kapcsolatban a szolgáltatását teljesítse.  

II. felkéri a Polgármestert dr. László Jenő ügyvéd értesítésére a kereset benyújtása érdekében.  

Határidő: 2021. december 31.          

Felelős: Bese Ferenc polgármester 
 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 

63/2022. (I. 20.) határozata az Önkormányzat általi perindításról szóló 524/2021. (XI. 09.) 

határozat módosításáról  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Önkormányzat általi perindításról szóló 524/2021. (XI. 

09.) határozat végrehajtási határidejét 2022. február 28. napjára módosítja. 
 

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 

194/2022. (V. 12.) határozata az Önkormányzat általi perindításról szóló 63/2022. (I. 20.) és 

a 138/2022. (III. 17.) határozatokkal módosított 524/2021. (XI. 09.) határozat végrehajtási 

határidejének módosításáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Önkormányzat általi perindításról szóló 63/2022. (I. 20.) 

és a 138/2022.(III.17.) határozatokkal módosított 524/2021. (XI. 09.) határozat végrehajtási 

határidejét 2022. június 30. napjára módosítja. 

 

A határozatra jelentem, hogy az Önkormányzat általi perindításról szóló 524/2021. (XI. 09.) 

határozat végrehajtási határidejét 2022. szeptember 30. napjára javaslom módosítani az 

iratanyagok beszerzése, folyamatban lévő levelezések, a biztosítási szerződésünk átvizsgálása 

miatt. 

 



15 

 

1. Határozati javaslat 
 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 

…./2022.(VII. 14.) határozata az Önkormányzat általi perindításról szóló 63/2022. (I. 20.), 

138/2022. (III. 17.) és a 194/2022. (V. 12.) határozatokkal módosított 524/2021. (XI. 09.) 

határozat végrehajtási határidejének módosításáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Önkormányzat általi perindításról szóló 63/2022. (I. 

20.), 138/2022.(III.17.) és a 194/2022.(V.12.) határozatokkal módosított 524/2021. (XI. 09.) 

határozat végrehajtási határidejét 2022. szeptember 30. napjára módosítja. 

 

 

2.)  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

303/2019. (VII.02.) határozata a GOH csomópont felüljáró festésével kapcsolatos 

döntéseiről 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. az elkészült látványtervek alapján a Színtér Bau Kft. által készített koncepció megvalósítását 

támogatja.  

II. felkéri a Polgármestert, hogy a Színtér Bau Kft. által készített koncepció alapján kérjen be 

részletes árajánlatot legalább három kivitelezőtől, majd a GOH csomópont felüljáró festésével 

kapcsolatos további döntéseket a várhatóan 2019. október hónapjában felálló új Képviselő-

testület hozza meg. 

Határidő: a 2019. november 30. 

Felelős: Geiger Ferenc polgármester 
 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

47/2020.(I.21.) határozata a GOH csomópont felüljáró festésével kapcsolatos döntéseiről 

szóló 303/2019. (VII.02.) határozat módosításáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

módosítja a 303/2019.(VII.02.) határozat végrehajtási határidejét 2020. december 31-ére.  
 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Polgármesterének 20/2021. 

(I.19.) határozata a GOH csomópont felüljáró festésével kapcsolatos döntéseiről szóló 

47/2020. (I.21.) határozattal módosított 303/2019.(VII.02.) határozat módosításáról  

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros 

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy módosítja Budapest 

Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a GOH csomópont 

felüljáró festésével kapcsolatos döntéseiről szóló, 47/2020.(I.21.) határozatával módosított 

303/2019.(VII.02.) határozata végrehajtási határidejét 2021. szeptember 30-ára.  
 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

451/2021. (X. 12.) határozata a GOH csomópont felüljáró festésével kapcsolatos 

döntéseiről szóló 47/2020. (I. 21.) és a 20/2021. (I. 19.) határozatokkal módosított 303/2019. 

(VII. 02.) határozat módosításáról  

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

Polgármesterének a GOH csomópont felüljáró festésével kapcsolatos döntéseiről szóló 

47/2020. (I. 21.) és a 20/2021. (I. 19.) határozatokkal módosított 303/2019. (VII. 02.) határozat 

végrehajtási határidejét 2021. december 31. napjára módosítja. 
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Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

52/2022. (I. 20.) határozata a GOH csomópont felüljáró festésével kapcsolatos döntéseiről 

szóló 47/2020. (I. 21.), a 20/2021. (I. 19.) és a 451/2021. (X. 12.) határozatokkal módosított 

303/2019. (VII. 02.) határozat módosításáról  

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

Polgármesterének a GOH csomópont felüljáró festésével kapcsolatos döntéseiről szóló 

47/2020. (I. 21.), a 20/2021. (I. 19.) és a 451/2021.(X. 12.) határozatokkal módosított 303/2019. 

(VII. 02.) határozat végrehajtási határidejét 2022. június 30. napjára módosítja. 

 

A határozatra jelentem, hogy az ismételt részletes árajánlatkérésünkre a mai napig nem érkezett 

válasz, ezért a határozat végrehajtási határidejét módosítani kell. Javaslom a határozat 

végrehajtási határidejét módosítani 2022. december 31. napjára. 

 

2. Határozati javaslat 
 

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

(VII. 14.) határozata a GOH csomópont felüljáró festésével kapcsolatos döntéseiről szóló 

47/2020. (I. 21.), 20/2021. (I. 19.), 451/2021. (X. 12.) és 52/2022.(I. 20.) határozatokkal 

módosított 303/2019. (VII. 02.) határozat végrehajtási határidejének módosításáról  

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

Önkormányzata Képviselő-testületének a GOH csomópont felüljáró festésével kapcsolatos 

döntéseiről szóló 47/2020. (I. 21.), Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

Önkormányzata Polgármesterének - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított 

jogkörében eljárva meghozott - 20/2021. (I. 19.), továbbá a Budapest Főváros XXIII. kerület 

Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 451/2021.(X. 12.) és 52/2022. (I. 20.) 

határozataival módosított 303/2019. (VII. 02.) határozat végrehajtási határidejét 2022. 

december 31. napjára módosítja. 

 

 

3.)  
 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

100/2022. (II. 17.) határozata a járóbeteg szakellátás óraszám átcsoportosítása és új 

szakmák esetében többletkapacitás befogadása iránti kérelem benyújtásáról 

A képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. elfogadja az EÜI intézményvezetőjének indoklását a kapacitás átcsoportosítás tekintetében. 

és támogatja az óraszám átcsoportosítás végrehajtását az alábbiak szerint: 

• Belgyógyászati szakrendelés óraszám csökkentése 6 órával, 14 óra/hét 

óraszámról 8 óra/hét óraszámra.  

• Ortopédiai szakrendelés óraszám emelését 0 óra/hét óraszámról 6 óra/hét 

óraszámra. 

II. elfogadja az EBP támogatásból beszerzett eszközök működtetésére és új szakmák 

létesítésére 23 óra/ hét többletkapacitás befogadása iránti kérelem benyújtását a 

Többletkapacitás-befogadó Bizottság részére és a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőhöz 

az alábbiak szerint: 

• Fül-orr-gégészeti szakrendelés indítása 4 óra/hét óraszámmal 

• Sebészeti szakrendelés indítása 4 óra/hét óraszámmal 

• Röntgen diagnosztika szakrendelés indítása 10 óra/hét óraszámmal 

• Mammográfia szakrendelés indítása 5 óra/hét óraszámmal  
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III. felkéri a Polgármestert a kapacitás átcsoportosítás és többletkapacitás befogadása iránti 

kérelem benyújtásához szükséges dokumentumok aláírására továbbá az eljárás lefolytatását 

segítő minden olyan jognyilatkozat megtételére, amelyek az önkormányzat, mint fenntartó 

érdekeit nem sértik. 

IV. felkéri a Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézmény Intézményvezetőjét, hogy az óraszám 

átcsoportosítással és a többletkapacitás befogadási eljárással kapcsolatban indítsa el kérelmét 

az illetékes hatóságok felé.  

Határidő: 2022. március 15. 

Felelős: Bese Ferenc Polgármester 

 

A határozatra jelentem, hogy 2022. március 18. napján beadásra került – jelen határozat II. 

pontjában foglalt mammográfiai szakrendelés elindításához szükséges - kérelmünk a Szakmai 

Kollégium Radiológiai Tagozatának véleményezésére, amely vélemény a Nemzeti 

Egészségbiztosítási Alapkezelő többletkapacitás befogadási bizottság döntéséhez szükséges. Az 

Emlődiagnosztikai Szekció válaszlevelében elutasította a mammográfiai szakrendelés 

kialakítását, mivel „az 5 órás, heti egyetlen fél műszak rendelés nem tekinthető a betegellátás 

szempontjából releváns mennyiségnek, ez gyakorlatilag nem old meg semmit a lakossági 

igényekből.” A soroksári lakosság egészségügyi ellátásának érdekében a szakrendelések 

bővítése továbbra is kiemelt fontossággal bír, ezért a mammográfia szakrendelés indításához 

javasolt az óraszám emelés, heti 5 óráról heti 10 órára. A Szakmai Kollégium illetékes 

tagozatához a véleményezési kérésünk a módosított óraszámmal elfogadott határozat alapján 

ismételten beadásra kerül.  

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

(VII. 14.) határozata a járóbeteg szakellátás óraszám átcsoportosítása és új szakmák esetében 

többletkapacitás befogadása iránti kérelem benyújtásáról szóló 100/2022. (II. 17.) határozata 

módosításáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a járóbeteg szakellátás óraszám átcsoportosítása és új 

szakmák esetében többletkapacitás befogadása iránti kérelem benyújtásáról szóló 100/2022. 

(II. 17.) határozatának II. pontját az alábbiak szerint módosítja:  

„II. elfogadja az EBP támogatásból beszerzett eszközök működtetésére és új szakmák 

létesítésére 28 óra/ hét többletkapacitás befogadása iránti kérelem benyújtását a 

Többletkapacitás-befogadó Bizottság részére és a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőhöz 

az alábbiak szerint: 

• Fül-orr-gégészeti szakrendelés indítása 4 óra/hét óraszámmal 

• Sebészeti szakrendelés indítása 4 óra/hét óraszámmal 

• Röntgen diagnosztika szakrendelés indítása 10 óra/hét óraszámmal 

• Mammográfia szakrendelés indítása 10 óra/hét óraszámmal” 

 

 

4.)  
 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

80/2015. (II.17.) határozata a 49/2013. (II.12.) Ök. határozat II. pontjának hatályon kívül 

helyezéséről, valamint a 184097 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos döntéséről 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. hatályon kívül helyezi a 49/2013. (II. 12.) Ök. határozat II. pontját. 

II. valamennyi költség vállalásával a 184097 hrsz.-ú ingatlanból, a telekmegosztással, a rk. 

kápolnával önálló helyrajzi számra kialakuló mintegy 2.700 m2 ingatlant térítésmentesen 

tulajdonba kéri a költségek előre történő megfizetésével. 
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III. felkéri a Polgármestert a tulajdonos értesítésre, a szükséges eljárások megindítására. 

Határidő: 2015. március 31. 

Felelős: Geiger Ferenc polgármester 
 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

275/2017.(VI.06.) határozata a 184097 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos döntéséről szóló 

80/2015. (II.17.) határozat módosításáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. a 80/2015.(II.17.) határozatának II. pontját az alábbiak szerint módosítja: 

„II. valamennyi költség vállalásával a 184097 hrsz.-ú ingatlanból, a telekmegosztással, a rk. 

kápolnával önálló helyrajzi számra kialakuló mintegy 2.168 m2 alapterületű, 184097/1 hrsz.-ú 

ingatlant térítésmentesen tulajdonba kéri a költségek előre történő megfizetésével” 

II. a 80/2015. (II.17) határozat végrehajtásának határidejét 2018. december 31. napjáig 

meghosszabbítja. 
 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

10/2019. (I.22.) határozata a 184097 hrsz.-ú ingatlannal kapcsolatos 275/2017. (VI.06.) 

határozattal módosított 80/2015. (II. 17.) határozatának módosításáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

módosítja a 275/2017. (VI.06.) határozattal módosított 80/2015. (II.17.) határozatának 

végrehajtási határidejét 2019. december 31. napjára.  
 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

42/2020. (I. 21.) határozata a 184097 hrsz.-ú ingatlannal kapcsolatos, a 10/2019. (I.22.) 

határozattal, valamint a 275/2017. (VI.06.) határozattal módosított 80/2015. (II. 17.) 

határozatának módosításáról  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

módosítja a 10/2019. (I.22.) Ök határozattal, valamint a 275/2017. (VI.06.) Ök. határozattal 

módosított 80/2015. (II.17.) határozatának végrehajtási határidejét 2020. december 31. napjára. 
 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 

144/2020. (III.10.) határozata a 184097 hrsz.-ú ingatlannal kapcsolatos 275/2017. (VI.06.), 

10/2019. (I.22.) valamint 42/2020. (I. 21.) határozatokkal módosított 80/2015. (II.17.) Ök. 

határozatának módosításáról:  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. a 275/2017. (VI.06.), 10/2019. (I.22.) valamint 42/2020. (I. 21.) határozatokkal módosított 

80/2015.(II.17.) határozatának II. pontját az alábbiak szerint módosítja:  

„II. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata meg kívánja szerezni a 

Budapest XXIII. kerület 184097 hrsz-ú ingatlanból kialakult 184097/1 hrsz.-ú, természetben a 

Meddőhányó utcában található 2168 m2 nagyságú „kivett kápolna, udvar” megnevezésű állami 

tulajdonú ingatlan tulajdonjogát, ennek érdekében a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 

törvény 13. §-ában foglaltak, valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § 

(2) bekezdésének c) pontja alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél kezdeményezi és 

kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában (és a Pilisi Parkerdő vagyonkezelésében) lévő 

Budapest XXIII. kerület 184097/1 hrsz.-ú, természetben a Meddőhányó utcában található 2168 

m2 nagyságú „kivett kápolna, udvar” megnevezésű tulajdonjogának ingyenes önkormányzati 

tulajdonba adását.”  

II. a 275/2017. (VI.06.), 10/2019. (I.22.) valamint 42/2020. (I. 21.) határozatokkal módosított 

80/2015.(II.17.) határozatának III. pontját az alábbiak szerint módosítja:  

„III. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata a II. pont szerint ingyenesen 

tulajdonba kérni kívánt ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott „a kulturális 
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örökség helyi védelme” feladata ellátására kívánja tulajdonba venni és az épület helyi műemléki 

értékeinek érvényre juttatása mellett kegyhely működtetése céljára kívánja felhasználni.”  

III. a 275/2017. (VI.06.), 10/2019. (I.22.) valamint 42/2020. (I. 21.) határozatokkal módosított 

80/2015.(II.17.) határozatát az alábbi IV. ponttal kiegészíti:  

„IV. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás 

érdekében felmerülő költségek megtérítését.”  

IV. a 275/2017. (VI.06.), 10/2019. (I.22.) valamint 42/2020. (I. 21.) határozatokkal módosított 

80/2015.(II.17.) határozatát az alábbi V. ponttal kiegészíti:  

„V. Az Önkormányzat tudomással bír arról, hogy az igényelt II. pont szerint meghatározott 

ingatlan műemléki védettség alatt áll, és az ingatlan önkormányzati tulajdonba kerülése esetén 

vállalja az ehhez kapcsolódó kötelezettségek megtartását és teljesítését.”  

V. a 275/2017. (VI.06.), 10/2019. (I.22.) valamint 42/2020. (I. 21.) határozatokkal módosított 

80/2015.(II.17.) határozatát az alábbi VI. ponttal kiegészíti:  

„VI. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a II. pont szerint meghatározott 

ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. 

felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen.”  

VI. a 275/2017. (VI.06.), 10/2019. (I.22.) valamint 42/2020. (I. 21.) határozatokkal módosított 

80/2015.(II.17.) határozatát az a 

„VII. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingyenes önkormányzati 

tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja.”  

Felelős: Bese Ferenc, Polgármester  

Határidő: 2020. december 31. 
 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Polgármesterének 24/2021. 

(I.19.) határozata a 184097 hrsz.-ú ingatlannal kapcsolatos, a 275/2017. (VI.06.), 10/2019. 

(I.22.), 42/2020. (I. 21.) valamint 144/2020. (III.10.) határozatokkal módosított 80/2015. 

(II.17.) határozat módosításáról 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros 

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy Budapest Főváros 

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a 184097 hrsz.-ú ingatlannal 

kapcsolatos, a 275/2017. (VI.06.), 10/2019. (I.22.), 42/2020. (I. 21.) valamint 144/2020. 

(III.10.) határozatokkal módosított 80/2015. (II.17.) határozata végrehajtási határidejét 2022. 

június 30. napjára módosítja.  

 

A határozatokra jelentem, hogy a tulajdonba adás még nem történt meg, szükség volt az 

ingatlan Országos Erdőállomány Adattárból történő kivonására, amit csak nemrégiben végzett 

el a Pilis Parkerdő Zrt. kérelme alapján a Pest Megyei Kormányhivatal. Szükség van továbbá 

a Pilisi Parkerdő Zrt. vagyonkezelői jogának megszüntetésére is, melyre irányulóan a szerződés 

létesítése folyamatban van a Pilisi Parkerdő Zrt. és az MNV Zrt. között.  Fentiek okán a 

határozat végrehajtási határidejének meghosszabbítása szükséges. 

 

4. Határozati javaslat 
 

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

(VII. 14.) határozata a 184097 hrsz.-ú ingatlannal kapcsolatos, a 275/2017. (VI. 06.), 

10/2019. (I. 22.), 42/2020. (I. 21.), 144/2020. (III. 10.) határozataival valamint Budapest 

Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Polgármesterének 24/2021. (I. 19.) 

határozatával módosított 80/2015. (II. 17.) határozat végrehajtási határidejének 

módosításáról 

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

Önkormányzata Képviselő-testületének a 184097 hrsz.-ú ingatlannal kapcsolatos, a 



20 

 

275/2017. (VI.06.), 10/2019. (I.22.), 42/2020. (I. 21.) valamint 144/2020. (III. 10.) 

határozataival, valamint Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat 

Polgármesterének - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében 

eljárva meghozott - 24/2021. (I. 19.) határozatával módosított 80/2015. (II. 17.) határozata 

végrehajtási határidejét 2023. február 28. napjára módosítja.  

 

5.)  
 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

308/2019. (VII. 02.) határozata a Budapest XXIII. 185876 helyrajzi számú, természetben 

Grassalkovich út 161-163. szám alatt található épületegyüttes felülvizsgálatát követő 

hasznosításával kapcsolatos (hosszútávú fejlesztési terv) döntéséről  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. a Grassalkovich út 161-163. szám alatt található ingatlant nem kívánja értékesíteni, az 

ingatlanon élelmiszer üzletházat kíván kialakítani, amelyet nyilvános pályázati eljárásban 

kiválasztott befektető közreműködésével kíván megvalósítani. 

II. felkéri a Polgármesteri Hivatal munkatársait, hogy dolgozzák ki a pályázat 

feltételrendszerét. 

Határidő: 2019. december 31. 

Felelős: Geiger Ferenc polgármester 
 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 55/2020. (I.21.) határozat a Budapest XXIII. 185876 helyrajzi számú, 

természetben Grassalkovich út 161-163. szám alatt található épületegyüttes 

felülvizsgálatát követő hasznosításával kapcsolatos (hosszútávú fejlesztési terv) 

döntéséről szóló 308/2019. (VII. 02.)  határozatának módosításáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

módosítja 308/2019. (VII.02.) határozata végrehajtási határidejét 2020. december 31-ére.  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Polgármesterének 28/2021. 

(I.19.) határozata Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének a Budapest XXIII. 185876 helyrajzi számú, természetben Grassalkovich út 

161-163. szám alatt található épületegyüttes felülvizsgálatát követő hasznosításával 

kapcsolatos (hosszútávú fejlesztési terv) döntéséről szóló, az 55/2020. (I. 21.) határozattal 

módosított 308/2019. (VII.02.) határozat módosításáról 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros 

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy Budapest Főváros 

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a Budapest XXIII. 185876 

helyrajzi számú, természetben Grassalkovich út 161-163. szám alatt található épületegyüttes 

felülvizsgálatát követő hasznosításával kapcsolatos (hosszútávú fejlesztési terv) döntéséről 

szóló, az 55/2020. (I. 21.) határozattal módosított 308/2019. (VII.02.) határozat végrehajtási 

határidejét 2022. június 30. napjára módosítja.  

 

A határozatra jelentem, hogy annak végrehajtása az ingatlannal kapcsolatban a 506/2020. (XI. 

10.) határozat alapján a közös tulajdon megszüntetése érdekében indított polgári peres eljárás 

jogerős befejezéséig nem lehetséges, ezért a határozat végrehajtási határidejének 

meghosszabbítása szükséges. 
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5. Határozati javaslat 
 

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

(VII. 14.) határozata a Budapest XXIII. 185876 helyrajzi számú, természetben Grassalkovich 

út 161-163. szám alatt található épületegyüttes felülvizsgálatát követő hasznosításával 

kapcsolatos (hosszútávú fejlesztési terv) döntéséről szóló, a 55/2020. (I. 21.) határozattal, 

valamint Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Polgármesterének 

28/2021. (I. 19.) határozatával módosított 308/2019. (VII. 02.) határozata módosításáról  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Budapest XXIII. 185876 helyrajzi számú, természetben 

Grassalkovich út 161-163. szám alatt található épületegyüttes felülvizsgálatát követő 

hasznosításával kapcsolatos (hosszútávú fejlesztési terv) döntéséről szóló, az 55/2020. (I.21.) 

határozatával, valamint Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat 

Polgármesterének - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében 

eljárva meghozott - 28/2021. (I. 19.) határozatával módosított 308/2019. (VII. 02.) 

határozatának végrehajtási határidejét az ingatlanon fennálló közös tulajdon 

megszüntetésére irányuló polgári peres eljárás jogerős befejezését követő 30. napra 

módosítja.  

 

 

6.)  
 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 195/2021. 

(V.11.) határozata a 184330 helyrajzi számú ingatlanban fennálló 6/40 önkormányzati 

tulajdoni hányad egy részének értékesítéséről 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros 

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy 

I. Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzata elvégzi a Budapest XXIII. kerület 

belterület 184330 helyrajzi számú, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint „kivett lakóház, 

udvar, gazdasági épület” megnevezésű, 543 m2 területű ingatlan hatályos szabályozási terv 

szerinti szabályozását oly módon, hogy a szabályozási terv szerint kialakítandó közterületi 

ingatlant az Önkormányzat saját tulajdoni hányadának terhére alakítja ki, majd a szabályozás 

következtében kialakuló nem közterületi ingatlanban esetlegesen fennmaradó tulajdoni 

hányadát ingatlanforgalmi értékbecslés ismeretében értékesíti Kada Attila tulajdonostárs 

részére.  

II. értesíti Kada Attilát a döntésről és gondoskodik az ingatlan szabályozási terv szerinti 

megosztásáról, az ehhez szükséges változási vázrajz elkészíttetéséről, a telekalakítási eljárás 

megindításáról, és annak megtörténtét követően annak ingatlan-nyilvántartáson történő 

átvezettetéséről. Amennyiben a telekalakítás során kialakuló nem közterületi ingatlanban 

marad önkormányzati tulajdoni hányad, úgy gondoskodik az arra vonatkozó ingatlanforgalmi 

értékbecslés elkészíttetéséről, és a tulajdoni hányad forgalmi értékétől függően új előterjesztés 

készíttetéséről a Képviselő-testület vagy a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság részére.  

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

Határidő: 2021. október 31. 
 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 

575/2021. (XII. 07.) határozata Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

Önkormányzata Polgármesterének a 184330 helyrajzi számú ingatlanban fennálló 6/40 

önkormányzati tulajdoni hányad egy részének értékesítéséről szóló 195/2021. (V.11.) 
határozata módosításáról  
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A Képviselő-testület úgy dönt, hogy Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 

Polgármesterének a 184330 helyrajzi számú ingatlanban fennálló 6/40 önkormányzati tulajdoni 

hányad egy részének értékesítéséről szóló 195/2021. (V.11.) határozata végrehajtási határidejét 

2022. június 30. napjára módosítja. 
 

A határozatra jelentem, hogy a telekalakítás a jelenlegi szabályozás mellett nem, csak a 

Kerületi Építési Szabályzat folyamatban lévő módosítását követően hajtható végre, ennek okán 

a határozat végrehajtási határidejének módosítása szükséges. 

 

 

6. Határozati javaslat 
 

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

(VII. 14.) határozata Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 

Polgármesterének a 184330 helyrajzi számú ingatlanban fennálló 6/40 önkormányzati 

tulajdoni hányad egy részének értékesítéséről szóló, a 575/2021. (XII. 07.) határozattal 

módosított 195/2021. (V.11.) határozata végrehajtási határidejének módosításáról  

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

Önkormányzata Polgármesterének a 184330 helyrajzi számú ingatlanban fennálló 6/40 

önkormányzati tulajdoni hányad egy részének értékesítéséről szóló, Budapest Főváros XXIII. 

kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 575/2021. (XII. 07.) határozatával 

módosított 195/2021. (V.11.) határozata végrehajtási határidejét 2023. február 28. napjára 

módosítja.  

 

 

7.)  
 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 

298/2021. (VII.06.) határozata a Budapest XXIII. kerület belterület 187621 helyrajzi 

számú, természetben 1239 Budapest, Haraszti út 17. szám alatti ingatlanra vonatkozó 

használati megállapodás megkötéséről  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata kezdeményezi a tulajdonostársak 

által használható területet pontosan (térképi mellékleten jelölve is) meghatározó használati 

megállapodás megkötését Szalai Péter Edéné tulajdonostárssal azzal, hogy a tulajdonosok a 

tulajdoni hányaduknak megfelelő mértékben használhatják a Budapest XXIII. kerület belterület 

187621 helyrajzi számú, természetben 1239 Budapest, Haraszti út 17. szám alatti ingatlant, 

figyelembe véve a használati rend meghatározása szempontjából a Szalai Péter Edéné és néhai 

Szalai Péter Ede valamint Tülkös Mihály között 1971. augusztus 25. napján létrejött adásvételi 

szerződésben, illetve a Szalai Péter Edéné és néhai Szalai Péter Ede valamint Fővárosi XIX., 

XVIII,. és XX. ker. Ingatlankezelő Vállalat között 1973. május 10. napján létrejött 

megállapodásban foglaltakat.  

II. felkéri a polgármestert Szalai Péter Edéné értesítésére, és a megállapodás Szalai Péter Edéné 

által történő elfogadása esetén az I. pontban foglaltaknak, valamint a hatályos jogszabályoknak 

megfelelő használati megállapodás aláírására. 

Határidő: 2021. szeptember 30. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 
 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 

448/2021. (X. 12.) határozata a Budapest XXIII. kerület belterület 187621 helyrajzi 

számú, természetben 1239 Budapest, Haraszti út 17. szám alatti ingatlanra vonatkozó 

használati megállapodás megkötéséről szóló 298/2021. (VII. 06.) határozata módosításáról 
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 A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Budapest XXIII. kerület belterület 187621 helyrajzi 

számú, természetben 1239 Budapest, Haraszti út 17. szám alatti ingatlanra vonatkozó használati 

megállapodás megkötéséről szóló 298/2021. (VII. 06.) határozatának végrehajtási határidejét 

2021. december 31. napjára módosítja. 
 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 

48/2022. (I. 20.) határozata a Budapest XXIII. kerület belterület 187621 helyrajzi számú, 

természetben 1239 Budapest, Haraszti út 17. szám alatti ingatlanra vonatkozó használati 

megállapodás megkötéséről szóló, a 448/2021. (X. 12.) határozattal módosított 298/2021. 

(VII. 06.) határozata módosításáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Budapest XXIII. kerület belterület 187621 helyrajzi 

számú, természetben 1239 Budapest, Haraszti út 17. szám alatti ingatlanra vonatkozó használati 

megállapodás megkötéséről szóló, a 448/2021. (X. 12.) határozattal módosított 298/2021. (VII. 

06.) határozatának végrehajtási határidejét 2022. június 30. napjára módosítja. 
 

A határozatra jelentem, hogy a tárgyi ingatlan társtulajdonosa időközben súlyos beteg lett, 

majd elhalálozott, így a használati megállapodás megkötésére már nem kerülhetett sor. Fentiek 

okán javasolt a határozat hatályon kívül helyezése. 

 

7. Határozati javaslat 
 

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

(VII. 14.) határozata a Budapest XXIII. kerület belterület 187621 helyrajzi számú, 

természetben 1239 Budapest, Haraszti út 17. szám alatti ingatlanra vonatkozó használati 

megállapodás megkötéséről szóló, a 448/2021. (X. 12.) és 48/2022. (I. 20.) határozatokkal 

módosított 298/2021. (VII. 06.) határozat hatályon kívül helyezéséről 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Budapest XXIII. kerület belterület 187621 helyrajzi 

számú, természetben 1239 Budapest, Haraszti út 17. szám alatti ingatlanra vonatkozó 

használati megállapodás megkötéséről szóló, a 448/2021. (X. 12.) és 48/2022. (I. 20.) 

határozatokkal módosított 298/2021. (VII. 06.) határozatát hatályon kívül helyezi.  

 

 

8.)  
 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 

523/2021. (XI. 09.) határozata a helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. ker. szám 

alatt található ingatlan megvásárlásával kapcsolatos döntésről (zárt ülés) 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I.  Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata tehermentesen meg kívánja 

vásárolni a helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. ker. címhelyen található ingatlannak 

az STT-Ingatlan Ingatlanforgalmazó, Üzemeltető és Szolgáltató Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-

693297, székhely: 1239 Budapest, a továbbiakban: STT Ingatlan Kft.) tulajdonában álló 

albetéteket, mint oszthatatlan szolgáltatást, legfeljebb a 2021. október 27. napján kelt, a 

Régió Consult Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-723434; székhely: 1072 Budapest, Akácfa utca 

37-39. földszint) által elkészített „IGAZSÁGÜGYI INGATLANFORGALMI 

SZAKVÉLEMÉNY A BUDAPEST XXIII. KER. HRSZ. ALATTI KIVETT, ÜZEMI 

TERÜLET BESOROLÁSÚ INGATLAN FORGALMI ÉRTÉKÉRŐL” dokumentumban 

szereplő összeg ellenében (mely összeg tartalmazza a vételárat valamint a haszonélvezeti 

joggal terhelt albetéteket terhelő haszonélvezeti jogok megváltásáért fizetendő összegeket is), 

ezért előszerződést kíván kötni a tárgyban azzal a tartalommal, hogy az Önkormányzatot csak 

abban az esetben terheli a végleges adásvételi szerződés megkötésének a kötelezettsége, 

amennyiben a vételár és a haszonélvezeti jogok megváltásáért fizetendő összeg biztosítása 
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érdekében az Önkormányzat normál működésének és tervezett fejlesztéseinek forrásain felüli 

forráshoz, célhoz kötött állami támogatáshoz jutna 2021. december 31. napjáig. 

II. felkéri és felhatalmazza a Polgármestert az STT-Ingatlan Kft. és a haszonélvezők 

értesítésére, az I. pontnak és a hatályos jogszabályoknak megfelelő előszerződés aláírására, a 

vételár és a haszonélvezeti jogok megváltásáért fizetendő összegre vonatkozó célhoz kötött 

állami támogatás iránti igény előterjesztésére, és annak legkésőbb 2021. december 31.-én 

történő rendelkezésre állása esetén az I. pontnak, valamint a hatályos jogszabályoknak 

megfelelő adásvételi szerződés aláírására.  

Határidő: - célhoz kötött állami támogatás iránti igény előterjesztésére: 2021. november 

30. 

      - előszerződés aláírására: 2021. december 31. 

       - adásvételi szerződés aláírására: 2022. január 31. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 

96/2022. (II. 17.) határozata a helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. ker. szám 

alatt található ingatlan megvásárlásával kapcsolatos döntésről szóló 523/2021. (XI. 09.) 

határozat módosításáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a helyrajzi 

számú, természetben Budapest XXIII. ker. szám alatt található ingatlan megvásárlásával 

kapcsolatos döntésről szóló 523/2021. (XI. 09.) határozat I. és II. pontját az alábbiak szerint 

módosítja: 

„I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata tehermentesen meg kívánja 

vásárolni a helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. ker. címhelyen található ingatlannak 

az STT-Ingatlan Ingatlanforgalmazó, Üzemeltető és Szolgáltató Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-

693297, székhely: 1239 Budapest, a továbbiakban: STT Ingatlan Kft.) tulajdonában álló 

albetéteket, mint oszthatatlan szolgáltatást, legfeljebb a 2021. október 27. napján kelt, a Régió 

Consult Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-723434; székhely: 1072 Budapest, Akácfa utca 37-39. 

földszint) által elkészített „IGAZSÁGÜGYI INGATLANFORGALMI SZAKVÉLEMÉNY A 

BUDAPEST XXIII. KER. HRSZ. ALATTI KIVETT, ÜZEMI TERÜLET BESOROLÁSÚ 

INGATLAN FORGALMI ÉRTÉKÉRŐL” dokumentumban szereplő összeg ellenében (mely 

összeg tartalmazza a vételárat valamint a haszonélvezeti joggal terhelt albetéteket terhelő 

haszonélvezeti jogok megváltásáért fizetendő összegeket is), ezért előszerződést kíván kötni a 

tárgyban azzal a tartalommal, hogy az Önkormányzatot csak abban az esetben terheli a végleges 

adásvételi szerződés megkötésének a kötelezettsége, amennyiben a vételár és a haszonélvezeti 

jogok megváltásáért fizetendő összeg biztosítása érdekében az Önkormányzat normál 

működésének és tervezett fejlesztéseinek forrásain felüli forráshoz, célhoz kötött állami 

támogatáshoz jutna 2022. április 30. napjáig. 

II. felkéri és felhatalmazza a Polgármestert az STT-Ingatlan Kft. és a haszonélvezők 

értesítésére, az I. pontnak és a hatályos jogszabályoknak megfelelő előszerződés aláírására, a 

vételár és a haszonélvezeti jogok megváltásáért fizetendő összegre vonatkozó célhoz kötött 

állami támogatás iránti igény előterjesztésére, és annak legkésőbb 2022. április 30. napján 

történő rendelkezésre állása esetén az I. pontnak, valamint a hatályos jogszabályoknak 

megfelelő adásvételi szerződés aláírására.” 

II. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a 

helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. ker. szám alatt található ingatlan 

megvásárlásával kapcsolatos döntésről szóló 523/2021. (XI. 09.) határozata I. pontjának 

végrehajtási határidejét az előszerződés aláírása tekintetében 2022. április 30. napjára, az 

adásvételi szerződés aláírásának tekintetében 2022. június 30. napjára módosítja. 
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A határozatra jelentem, hogy az előszerződés nem került megkötésre, tekintettel arra, hogy az 

ingatlan alapító okiratának módosítása a tulajdonosok tájékoztatása szerint folyamatban volt 

és azóta sem kaptunk értesítést annak elkészültéről. Állami támogatás hiányában a határozat 

hatályon kívül helyezése javasolt. 

 

8. Határozati javaslat 
 

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

(VII. 14.) határozata a helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. ker. szám alatt 

található ingatlan megvásárlásával kapcsolatos döntésről szóló, a 96/2022. (II. 17.) 

határozattal módosított 523/2021. (XI. 09.) határozata hatályon kívül helyezéséről 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. ker. 

szám alatt található ingatlan megvásárlásával kapcsolatos döntésről szóló, a 96/2022. (II. 

17.) határozattal módosított 523/2021. (XI. 09.) határozatát hatályon kívül helyezi. 

 

 

9.)  
 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 

65/2022. (I. 20.) határozata polgári peres eljárás megindításáról ingatlanban fennálló 

osztatlan közös tulajdon megszüntetése érdekében (zárt ülés) 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 

az Önkormányzat és magánszemélyek osztatlan közös tulajdonában álló (hrsz) helyrajzi számú 

ingatlanban fennálló osztatlan közös tulajdon megszüntetése érdekében az Önkormányzat 

polgári peres eljárást kezdeményez arra irányulóan, hogy a tulajdonostársak tulajdoni hányadait 

megfelelő ellenérték fejében a bíróság adja az Önkormányzat tulajdonába. A tulajdonostársak 

tulajdoni hányadainak megváltásához 25.000.000,-Ft összeget a 2022. évi költségvetés 

tervezésénél figyelembe vesz. 

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

szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: 2022. június 30. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester  

 

A határozatra jelentem, hogy a kereset még nem készült el, így a határozat végrehajtási 

határidejének meghosszabbítása szükséges. 

 

9. Határozati javaslat 
 

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

(VII. 14.) határozata ingatlanban fennálló osztatlan közös tulajdon megszüntetése érdekében 

polgári peres eljárás megindításáról szóló 65/2022. (I. 20.) határozat végrehajtási 

határidejének módosításáról  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy ingatlanban fennálló osztatlan közös tulajdon 

megszüntetése érdekében polgári peres eljárás megindításáról szóló 65/2022. (I. 20.) 

határozatának végrehajtási határidejét 2022. október 31. napjára módosítja. 

 

 

10.)  
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Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 

93/2022. (II. 17.) határozata a Budapest 185577 helyrajzi számú, természetben a 1239 

Budapest, Vecsés út 75. - Vecsés út 75/A. szám alatti ingatlan megvásárlásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy: 

I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 

kerékpáros pihenőhely kialakítása céljára meg kívánja szerezni a Budapest 185577 helyrajzi 

számú, természetben a 1239 Budapest, Vecsés út 75. - Vecsés út 75/A. szám alatti ingatlan 

tulajdonjogát.  

II. felkéri a Polgármestert a tárgyi ingatlanra vonatkozó értékbecslés elkészíttetésére, majd 

annak elkészültét követően új előterjesztés készíttetésére a konkrét vételi ajánlatról a 

hatáskörrel rendelkező Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság vagy a Képviselő-testület 

részére. 

Határidő: 2022. június 30. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 
 

A határozatra jelentem, hogy az értékbecslés még nem készült el, így a határozat végrehajtási 

határidejének módosítása szükséges. 

 

10. Határozati javaslat 
 

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

(VII. 14.) határozata a 1239 Budapest, Vecsés út 75. - Vecsés út 75/A. szám alatti ingatlan 

megvásárlásáról szóló 93/2022.(II. 17.) határozat végrehajtási határidejének módosításáról  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 1239 Budapest, Vecsés út 75. - Vecsés út 75/A. szám 

alatti ingatlan megvásárlásáról szóló 93/2022.(II.17.) határozatának végrehajtási határidejét 

2022. november 30. napjára módosítja. 

 

 

11.)  
 

 

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. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

 

A határozatra jelentem, hogy a Képviselő-testület 2022. június 16. napján megtartott ülésén 

236/2022. (VI.16.) határozatával döntött a Táncsics Mihály Művelődési Ház Alapító 

Okiratának módosításáról. 
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A módosított és az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat törzskönyvi nyilvántartásba való 

bejegyzése érdekében 2022. június 21. napján megküldésre került a Magyar Államkincstár (a 

továbbiakban: MÁK) részére. A MÁK 2022. június 22. napján hiánypótlási felhívást bocsátott 

ki, amelyet még annak kézhezvétele napján teljesített az Önkormányzat. A MÁK 2022. június 

27. napján kelt határozatában megállapította, hogy a hiánypótlási felhívásban foglaltak nem 

teljeskörűen kerültek teljesítésre, így az okiratok változásbejegyzése megtagadásra került. 

A MÁK hiánypótlási felhívásában és a változásbejegyzés megtagadása határozatban foglaltak 

szerint a Táncsics Mihály Művelődési Ház Módosító Okiratának (és Alapító Okiratának) a 

Képviselő-testületi döntésben foglaltakon túli további módosítása (pontosítása) szükséges, 

javaslom az idézett határozat hatályon kívül helyezését és a tárgyban új döntés meghozatalát. 

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 12. határozati javaslat I. pontjában szereplő 

„jelen határozat 1. számú melléklete” és „jelen határozat 2. számú melléklete” alatt jelen 

előterjesztés 1. és 2. számú mellékletét kell érteni. 

 

11. Határozati javaslat: 
 

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

(VII.14.) határozata a Táncsics Mihály Művelődési Ház Alapító Okiratának módosításáról 

szóló 236/2022. (VI.16.) határozat hatályon kívül helyezéséről 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Táncsics Mihály Művelődési Ház alapító okiratának 

módosításáról szóló 236/2022. (VI.16.) határozatát hatályon kívül helyezi. 

 

12. Határozati javaslat: 
 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 

……./2022. (VII. 14.) határozata a Táncsics Mihály Művelődési Ház Alapító Okiratának 

módosításáról 

 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata a jelen határozat 1. számú 

melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja 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. augusztus 15. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

 

12.)  
 

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.  
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A határozatra jelentem, hogy az óvodákban visszamaradó gyermekek helyzetéről készítendő 

előterjesztés elkészítéséhez további egyeztetések szükségesek, ezért javaslom a határozat 

módosítását. 

 

13. Határozati javaslat: 
 

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

(VII. 14.) határozata a 241/2022. (VI. 16.) határozat módosításáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 241/2022. (VI. 16.) határozatában a „2022. július 14-

ei” szövegrészt a „2022. október 13-ai” szövegre módosítja.  
 

 

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

javaslatok elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.  

 

Budapest, 2022. július 4.  

 

 

 

 

 

Scherer Kinga       Bese Ferenc 

         testületi ügyintéző       polgármester 

     az előterjesztés készítője      előterjesztő 

 

 

Mellékletek:  1. A Táncsics Mihály Művelődési Ház alapító okiratának Módosító Okirata 

2. A Táncsics Mihály Művelődési Ház Alapító Okirata (módosításokkal 

egységes szerkezetben) 


