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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

készült Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 2022. július 14-én (csütörtök) 9.00 órai kezdettel a Polgármesteri 

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

nyílt üléséről 

 

 

Jelen vannak: Bese Ferenc, Egresi Antal, Fuchs Gyula, Geiger Ferenc, Orbán 

Gyöngyi, Ritter Ottó, Sebők Máté Zoltán, Tüskés Józsefné, Zimán András Ferenc 

képviselők. 

 

Távolmaradását előre jelezte:   Bányai Amir Attila 

       Bereczki Miklós 

       dr. Staudt Csaba 

 

Tanácskozási joggal jelen van:  dr. Szabó Tibor jegyző 

dr. Kelemen Henrietta aljegyző 

 

 

 

A levezető elnök neve: Bese Ferenc polgármester 

 

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

megjelenteket. Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy Bányai Amir Attila 

és Bereczki Miklós Képviselő Urak betegség miatt, valamint dr. Staudt Csaba 

Képviselő Úr halaszthatatlan teendői miatt nem tud részt venni a Képviselő-

testület ülésén. Mindannyian előre 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. A 

kiküldött Meghívóban szereplő napirendi pontok módosítására tesz javaslatot. A 

Meghívóban 9. napirendi pontként szereplő „Javaslat településrendezési 

szerződés lényegi elemeinek elfogadására (Alsónémedi és Soroksár közigazgatási 

határában lévő körforgalom átépítésével összefüggő KÉSZ módosításhoz 

kapcsolódóan)” című előterjesztés levételére tesz javaslatot, mert a tárgyalások 

nem vezettek eredményre és az egyeztetése még folyamatban van. 

A Meghívóban 22. napirendi pontként szereplő „Javaslat a „Pro Urbe díj” 

adományozására” című előterjesztést szintén levételre javasolja, mert nem 

érkezett javaslat, ezért feleslegesnek ítéli meg a napirendi pont tárgyalását. 
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Megkérdezi a Képviselő-testület tagjait, hogy a napirend módosításaira tett 

javaslatokról egyben vagy külön-külön szavazzanak. 

 

(A Képviselő-testület tagjai jelzik, hogy egyben kívánnak szavazni.) 

 

További javaslat hiányában szavazásra teszi fel a 2022. július 14-ei Képviselő-

testületi ülés napirendi pontjainak módosításáról szóló javaslatot, mely szerint: 

„A Képviselő-testület  

úgy dönt, hogy a 2022. július 14-ei Képviselő-testületi ülésén  

- a Meghívóban 9. napirendi pontként szereplő „Javaslat településrendezési 

szerződés lényegi elemeinek elfogadására (Alsónémedi és Soroksár közigazgatási 

határában lévő körforgalom átépítésével összefüggő KÉSZ módosításhoz 

kapcsolódóan)” c. napirendi pontot és  

- a Meghívóban 22. napirendi pontként szereplő „Javaslat „Pro Urbe díj” 

adományozására” c. napirendi pontot 

leveszi napirendjéről.” 

 

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

tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatokat. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 266/2022. (VII. 14.) határozata a 2022. július 14-ei Képviselő-

testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok módosításának elfogadásáról 

A Képviselő-testület  

úgy dönt, hogy a 2022. július 14-ei Képviselő-testületi ülésén  

- a Meghívóban 9. napirendi pontként szereplő „Javaslat településrendezési 

szerződés lényegi elemeinek elfogadására (Alsónémedi és Soroksár közigazgatási 

határában lévő körforgalom átépítésével összefüggő KÉSZ módosításhoz 

kapcsolódóan)” c. napirendi pontot és  

- a Meghívóban 22. napirendi pontként szereplő „Javaslat „Pro Urbe díj” 

adományozására” c. napirendi pontot 

leveszi napirendjéről.  

 

Bese Ferenc: Tájékoztatásképpen elmondja, hogy több napirendi pontot is zárt 

ülés keretében kell megtárgyalnia a Képviselő-testületnek, azonban erről nem kell 

határozatot hozniuk, mert a kiküldött Meghívóban már így szerepelnek. 

Szavazásra teszi fel a teljes módosított napirendet, mely szerint: 

„A Képviselő-testület  

a 2022. július 14-ei Képviselő-testületi ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint 

elfogadja 

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

2.) Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő 

- testületének Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által 
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alapított kitüntetések, elismerő címek adományozásának rendjéről szóló 

23/2019.(IX.20.) önkormányzati rendelet módosítására  

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

testületének az önkormányzati képviselőnek, bizottsági elnöknek és tagnak, 

továbbá a tanácsnoknak járó tiszteletdíjról és természetbeni juttatásról szóló 

42/2020. (X. 14.) önkormányzati rendelet módosítására 

4.) Javaslat a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális ellátásokról, azok 

igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 20/2008. (IV.25.) 

önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére egyidejűleg új rendelet 

elfogadására 

5.) Javaslat a 10/2018. (III.23.) önkormányzati rendelet hatályon kívül 

helyezésére, valamint egyes anyakönyvi események engedélyezésének 

szabályairól és a kapcsolódó többletszolgáltatásokért, valamint az 

anyakönyvvezető közreműködéséért fizetendő díjak mértékéről szóló új rendelet 

megalkotására 

6.) Javaslat az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 18.) 

önkormányzati rendelet módosítására 

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

26/2017. (IX. 22.) önkormányzati rendelet módosítására (Horgász part 1–2. és 90-

92.) 

8.) Javaslat beépítési koncepció pontosítására (Molnár-sziget Déli csücsök) 

9.) Javaslat előzetes kötelezettségvállalásra az Önkormányzat 2023. és 2024. évi 

költségvetése terhére a közüzemi díjak változása kapcsán 

10.) Javaslat a Táncsics Mihály Művelődési Ház jóváhagyott intézményi 

létszámának megemelésére 

11.) Javaslat a 0196324/1 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. kerület 

délkeleti határán, az M0 autóút mellett található ingatlan értékesítésével 

kapcsolatos döntések meghozatalára 

12.) Javaslat a 1238 Budapest, Láng Endre utca 3/B. szám alatt található 

ingatlanra vonatkozó vételi ajánlatról szóló 45/2021. (I. 19.) határozat 

módosítására vonatkozó döntés meghozatalára 

13.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról  

14.) Tájékoztató a jogszabályváltozásokról 

15.) Javaslat „Soroksár Díszpolgára” cím és „Soroksárért Érdemérem” 

adományozására (zárt ülés) 

16.) Javaslat az „Év Kerületi Polgárőre” cím adományozására (zárt ülés) 

17.) Javaslat „Soroksár Kiváló Mestere” cím” adományozására (zárt ülés)  

18.) Javaslat „Tiszta udvar, rendes ház” cím” adományozására (zárt ülés)  

19.) Javaslat „Soroksári Zenei Érdemérem” cím adományozására (zárt ülés) 

20.) Kérdések, bejelentések, bizottsági tagcserék” 
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Megállapítja, hogy a jelenlévő 9 képviselő 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatokat. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 267/2022. (VII. 14.) határozata a 2022. július 14-ei képviselő-

testületi ülés módosított napirendjének elfogadásáról 

A Képviselő-testület  

a 2022. július 14-ei Képviselő-testületi ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint 

elfogadja 

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

2.) Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő 

- testületének Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által 

alapított kitüntetések, elismerő címek adományozásának rendjéről szóló 

23/2019.(IX.20.) önkormányzati rendelet módosítására  

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

testületének az önkormányzati képviselőnek, bizottsági elnöknek és tagnak, 

továbbá a tanácsnoknak járó tiszteletdíjról és természetbeni juttatásról szóló 

42/2020. (X. 14.) önkormányzati rendelet módosítására 

4.) Javaslat a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális ellátásokról, azok 

igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 20/2008. (IV.25.) 

önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére egyidejűleg új rendelet 

elfogadására 

5.) Javaslat a 10/2018. (III.23.) önkormányzati rendelet hatályon kívül 

helyezésére, valamint egyes anyakönyvi események engedélyezésének 

szabályairól és a kapcsolódó többletszolgáltatásokért, valamint az 

anyakönyvvezető közreműködéséért fizetendő díjak mértékéről szóló új rendelet 

megalkotására 

6.) Javaslat az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 18.) 

önkormányzati rendelet módosítására 

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

26/2017. (IX. 22.) önkormányzati rendelet módosítására (Horgász part 1–2. és 90-

92.) 

8.) Javaslat beépítési koncepció pontosítására (Molnár-sziget Déli csücsök) 

9.) Javaslat előzetes kötelezettségvállalásra az Önkormányzat 2023. és 2024. évi 

költségvetése terhére a közüzemi díjak változása kapcsán 

10.) Javaslat a Táncsics Mihály Művelődési Ház jóváhagyott intézményi 

létszámának megemelésére 

11.) Javaslat a 0196324/1 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. kerület 

délkeleti határán, az M0 autóút mellett található ingatlan értékesítésével 

kapcsolatos döntések meghozatalára 

12.) Javaslat a 1238 Budapest, Láng Endre utca 3/B. szám alatt található 

ingatlanra vonatkozó vételi ajánlatról szóló 45/2021. (I. 19.) határozat 

módosítására vonatkozó döntés meghozatalára 
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13.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról  

14.) Tájékoztató a jogszabályváltozásokról 

15.) Javaslat „Soroksár Díszpolgára” cím és „Soroksárért Érdemérem” 

adományozására (zárt ülés) 

16.) Javaslat az „Év Kerületi Polgárőre” cím adományozására (zárt ülés) 

17.) Javaslat „Soroksár Kiváló Mestere” cím” adományozására (zárt ülés)  

18.) Javaslat „Tiszta udvar, rendes ház” cím” adományozására (zárt ülés)  

19.) Javaslat „Soroksári Zenei Érdemérem” cím adományozására (zárt ülés) 

20.) Kérdések, bejelentések, bizottsági tagcserék  

 

Bese Ferenc: A napirendi pontok tárgyalására tér. 

 

1. napirendi pont  Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta tett fontosabb 

intézkedésekről 

 Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 
 
 

Bese Ferenc: Kéri a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság, az Oktatási, 

Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság, Városfejlesztési, Rendészeti és 

Környezetvédelmi Bizottság, a Jogi és Ügyrendi Bizottság, a Pénzügyi Bizottság, 

valamint a Szociális és Egészségügyi Bizottság véleményét. 

 

Egresi Antal: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság megköszönte a 

polgármesteri tájékoztatót. 

 

Orbán Gyöngyi: Az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság 

megköszönte a polgármesteri tájékoztatót. 

 

Ritter Ottó: A Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság 

tudomásul vette a polgármesteri tájékoztatót. 

 

Ritter Ottó: A Jogi és Ügyrendi Bizottság tudomásul vette a polgármesteri 

tájékoztatót. 

 

Tüskés Józsefné: Jelzi, hogy a Pénzügyi Bizottság határozatképtelen volt ezért 

nem tárgyalta az előterjesztést, de hozzájárul a napirendi pont tárgyalásához. 

 

Tüskés Józsefné: A Szociális és Egészségügyi Bizottság megköszönte a 

polgármesteri tájékoztatót. 

 

Bese Ferenc: Ezt a napirendi pontot lezárja. 
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2. napirendi pont  Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

Önkormányzata Képviselő-testületének Budapest Főváros 

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által alapított 

kitüntetések, elismerő címek adományozásának rendjéről 

szóló 23/2019. (IX. 20.) önkormányzati rendelet 

módosítására 

 Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző 

 

 

Bese Ferenc: Dr. Szabó Tibor Jegyző Úrtól megkérdezi, hogy van - e kiegészítése 

a napirendi ponttal kapcsolatban. 

 

dr. Szabó Tibor: Nincs kiegészítése. 

 

Bese Ferenc: Kéri a Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét. 

 

Ritter Ottó: A Jogi és Ügyrendi Bizottság támogatta a rendelet módosítását. 

 

Bese Ferenc: Kérdések és hozzászólások következnek. 

 

Ritter Ottó: Amennyiben jól értette, ennek a rendelet módosításnak az a lényege, 

hogy a „Soroksár Kiváló Mestere” címet egy adott évben korlátlanul lehessen 

adományozni. A tavalyi évben, amikor ezt a rendeletet módosították, úgy döntött 

a Képviselő-testület, hogy – sokaktól elnézést kér azért amit mondani fog – 

„boldog-boldogtalannak” odaadják a címet, azaz nem csak a rendeletben 

meghatározott öt főnek, hanem mindenkinek akit a tavalyi évben javasoltak. 

Ezután a Képviselő-testület „Isten bizonyra” megfogadta tavaly, hogy az idei 

évben már csak öt fő részére adományozza ezt a címet, erre most itt ez a rendelet 

módosítás, miszerint mindenki megkaphatja a „Soroksár Kiváló Mestere” címet, 

akit javasolnak. Elvileg nincs akadálya, de véleménye szerint a cím a presztízsét 

veszti el, ha mindenki megkapja, aki jelentkezik vagy éppen az unokája, a 

felesége, a férje stb. javasolja. A „Soroksár Kiváló Mestere” cím 

adományozásáról szóló napirendi pontnál is látni fogják, hogy egy-egy javaslat 

érkezett minden jelöltre. A maga részéről, ezt nem látja célszerűnek, de úgyis a 

Képviselő-testület fog dönteni. 

 

Bese Ferenc: Elmondja, hogy a rendeletben nagyon sok „paramétert” felsoroltak, 

hogy mi mindennek kell megfelelnie a jelöltnek ahhoz, hogy ezt a címet 

megkaphassa. A mesternek - többek között - legalább húsz éve Soroksáron vagy 

a Soroksári lakosok érdekében kell működtetnie és fenntartania a vállalkozását. 

Jogászok szokták használni azt a kifejezést, hogy életszerű, avagy nem életszerű. 

Amennyiben valaki húsz éven keresztül fenn tud tartani egy vállalkozást, az 

életszerűnek tűnik, az a vállalkozás jól működik, mert ellenkező esetben már 
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megszűnt volna. Egyébként a Képviselő-testületnek joga van bármelyik pályázóra 

vonatkozóan azt mondani, hogy nem felel meg a rendeletben foglaltaknak, nem 

alkalmas a díjra. Nem vették el a Képviselő-testület döntéshez való jogát, sokkal 

inkább kiszélesítették azzal, hogy ha egy évben nem öt, hanem hat vagy még több 

mesterre lehet szavazni. A Képviselő-testületnek lehetősége van dönteni arról, 

hogy minden jelölt megkapja - e, vagy - a jelenleg hatályban lévő rendeletüknek 

megfelelően - csak és kizárólag öt fő kapja meg a „Soroksár Kiváló Mestere” 

címet. 

Egyéb kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a Budapest Főváros 

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a Budapest 

Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által alapított kitüntetések, 

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

önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendelet - tervezetet. 

 

Megállapítja, hogy a jelenlévő 9 képviselő 7 igen szavazattal, ellenszavazat 

nélkül, 2 tartózkodás mellett elfogadta a rendelet - tervezetet. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete 

megalkotja a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által 

alapított kitüntetések, elismerő címek adományozásának rendjéről szóló 

23/2019. (IX. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 16/2022. (VII. 

14.) önkormányzati rendeletet. 

 

Bese Ferenc: Ezt a napirendi pontot lezárja. 

Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a rendelet kifüggesztésének idejére 10 

perc szünetet rendel el. 

 

 

S Z Ü N E T 
 

 

3. napirendi pont  Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati 

képviselőnek, bizottsági elnöknek és tagnak, továbbá a 

tanácsnoknak járó tiszteletdíjról és természetbeni 

juttatásról szóló 42/2020. (X. 14.) önkormányzati rendelet 

módosítására 

 Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző 

 

Bese Ferenc: Dr. Szabó Tibor Jegyző Úrtól kérdezi, hogy van - e kiegészítése a 

napirendi ponttal kapcsolatban. 

 

dr. Szabó Tibor: Nincs kiegészítése. 
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Bese Ferenc: Kéri a Jogi és Ügyrendi Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság 

véleményét. 

 

Ritter Ottó: A Jogi és Ügyrendi Bizottság támogatta a rendelet módosítását. 

 

Tüskés Józsefné Jelzi, hogy a Pénzügyi Bizottság határozatképtelen volt ezért 

nem tárgyalta az előterjesztést, de hozzájárult a napirendi pont tárgyalásához. 

 

Bese Ferenc: Kérdések és hozzászólások következnek. 

 

Ritter Ottó: Véleménye szerint "furcsa" témakör ez a jelenlegi rendelet 

módosítás, hiszen országos szinten elvileg lehet azt mondani, hogy politikai 

kérdés. Hangsúlyozza, hogy az Összefogás Soroksárért Frakció nem zárkózott el 

a rendelet módosításának napirendre tűzésétől, illetve változtatástól. A Jogi és 

Ügyrendi Bizottság ülésén is elmondta, hogy nem kell álszentnek lenni azzal 

kapcsolatban, hogy vajon mit szól majd a másik oldal vagy mit mond a 

közvélemény, bár ez egy nagyon fontos kérdés, hiszen - ahogy az előterjesztés is 

tartalmazza - évek óta nem volt változás a tiszteletdíjak mértékében. Ahogy a Jogi 

és Ügyrendi Bizottság ülésén, úgy itt a Képviselő-testületi ülésen is elmondja 

javaslatát, miszerint a jövőben készüljön egy módosítás erre a rendeletre, hogy ne 

lehessen politikai kérdés belőle a szerint, hogy melyik oldal terjeszti be. Mert ha 

az egyik oldal terjeszti be, akkor a másik oldal fog „prüszkölni”, illetve fordítva. 

A jövőben olyan dolgokhoz kellene kötni ezt a témakört, ami eleve adott. Az 

egyik variáció szerint a Polgármester javadalmazásának „X százalékában" lehetne 

meghatározni a tiszteletdíjakat, melyet törvény ír elő, így nem lenne vita arról, 

hogy a tiszteletdíjukról maguk döntenek. A másik változat szerint a Hivatalban 

alkalmazott alaphoz kellene kötni és amikor az évente vagy két évente változik, 

akkor változna a Képviselő-testület tagjainak tiszteletdíja is. Ebben az esetben 

nem lehetne azt mondani, hogy a maguk érdekében szavaznak. Javaslata nem a 

jelenlegi módosításra vonatkozik. Kéri a Hivatalt, hogy gondolja végig, miként 

lehetne a jövőben úgy módosítani a rendeletet, hogy ne kelljen a Képviselő-

testületnek félve szavazni vagy nem szavazni. 

 

Bese Ferenc: Ritter Ottó Képviselő Úrnak jelzi, hogy megvizsgálják a javaslatát. 

Egyéb kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a Budapest Főváros 

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati 

képviselőnek, bizottsági elnöknek és tagnak, továbbá a tanácsnoknak járó 

tiszteletdíjról és természetbeni juttatásról szóló 42/2020. (X. 14.) önkormányzati 

rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendelet - tervezetet. 

 

Megállapítja, hogy a jelenlévő 9 képviselő 7 igen szavazattal, ellenszavazat 

nélkül, 2 tartózkodás mellett elfogadta a rendelet - tervezetet. 
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Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete 

megalkotja az önkormányzati képviselőnek, bizottsági elnöknek és tagnak, 

továbbá a tanácsnoknak járó tiszteletdíjról és természetbeni juttatásról szóló 

42/2020. (X. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 17/2022. (VII. 

14.) önkormányzati rendeletet. 

 

Bese Ferenc: Ezt a napirendi pontot lezárja. 

 

 

4. napirendi pont  Javaslat a személyes gondoskodás keretébe tartozó 

szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a 

fizetendő térítési díjakról szóló 20/2008. (IV. 25.) 

önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére, 

egyidejűleg új rendelet elfogadására 

 Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző 

 

 

Bese Ferenc: Dr. Szabó Tibor Jegyző Úrtól kérdezi, hogy van - e kiegészítése a 

napirendi ponttal kapcsolatban. 

 

dr. Szabó Tibor: Nincs kiegészítése. 

 

Bese Ferenc: Kéri a Jogi és Ügyrendi Bizottság, a Szociális és Egészségügyi 

Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság véleményét. 

 

Ritter Ottó: A Jogi és Ügyrendi Bizottság támogatta a 20/2008. (IV. 25.) számú 

rendelet hatályon kívül helyezését, valamint az új rendelet megalkotását. 

 

Tüskés Józsefné: A Szociális és Egészségügyi Bizottság támogatta a 20/2008. 

(IV. 25.) számú rendelet hatályon kívül helyezését, valamint az új rendelet 

megalkotását. 

Jelzi, hogy a Pénzügyi Bizottság határozatképtelen volt ezért nem tárgyalta az 

előterjesztést, de hozzájárul a napirendi pont tárgyalásához. 

 

Bese Ferenc: Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a 20/2008. 

(IV. 25.) számú rendelet hatályon kívül helyezését, valamint a Budapest Főváros 

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes 

gondoskodás keretébe tartozó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok 

igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati 

rendelet - tervezetet. 

 

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

tartózkodás nélkül elfogadta a rendelet - tervezetet. 
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Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete 

megalkotja a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális és gyermekjóléti 

ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 

18/2022. (VII.14.) önkormányzati rendeletet. 

 

Bese Ferenc: Ezt a napirendi pontot lezárja. 

 

 

5. napirendi pont  Javaslat a 10/2018. (III. 23.) önkormányzati rendelet 

hatályon kívül helyezésére, valamint egyes anyakönyvi 

események engedélyezésének szabályairól és a kapcsolódó 

többletszolgáltatásokért, valamint az anyakönyvvezető 

közreműködéséért fizetendő díjak mértékéről szóló új 

rendelet megalkotására 

 Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző 

 

 

Bese Ferenc: Dr. Szabó Tibor Jegyző Úrtól kérdezi, hogy van - e kiegészítése a 

napirendi ponttal kapcsolatban. 

 

dr. Szabó Tibor: Nincs kiegészítése. 

 

Bese Ferenc: Kéri a Jogi Ügyrendi Bizottság véleményét. 

 

Ritter Ottó: A Jogi és Ügyrendi Bizottság támogatta a 10/2018. (III. 23.) számú 

rendelet hatályon kívül helyezését, valamint az új rendelet megalkotását. 

 

Bese Ferenc: Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a 10/2018. 

(III. 23.) számú rendelet hatályon kívül helyezését, valamint a Budapest Főváros 

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének egyes 

anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és a kapcsolódó 

többletszolgáltatásokért, valamint az anyakönyvvezető közreműködéséért 

fizetendő díjak mértékéről szóló önkormányzati rendelet - tervezetet. 

 

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

tartózkodás nélkül elfogadta a rendelet - tervezetet. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete 

megalkotja az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és a 

kapcsolódó többletszolgáltatásokért, valamint az anyakönyvvezető 

közreműködéséért fizetendő díjak mértékéről szóló 19/2022. (VII. 14.) 

önkormányzati rendeletet. 
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Bese Ferenc: Anyakönyvvezető kolléganőknek jó munkát kíván a külső 

helyszíneken megtartandó szertartásokhoz is. Ezt a napirendi pontot lezárja. 

 

 

6. napirendi pont  Javaslat az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 

5/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosítására 

 Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

 

Bese Ferenc: Jelzi, hogy nincs kiegészítése a napirendi ponttal kapcsolatban. 

Mivel a Pénzügyi Bizottság nem tárgyalta az előterjesztést, ezért Tüskés Józsefné 

Képviselő Asszonyt megkérdezi, hogy a Bizottság nevében hozzájárul - e a 

napirendi pont megtárgyalásához. 

 

Tüskés Józsefné: Hozzájárul a napirendi pont megtárgyalásához. 

 

Bese Ferenc: Elmondja, hogy gyakorlatilag átvezetésről van szó. 

Polonkai Zoltánné Osztályvezető Asszonytól kérdezi, hogy van - e kiegészítése a 

napirendi ponttal kapcsolatban. 

 

Polonkai Zoltánné: Nincs kiegészítése. 

 

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

Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének az 

Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 18.) önkormányzati 

rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendelet - tervezetet. 

 

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

tartózkodás nélkül elfogadta a rendelet - tervezetet. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete 

megalkotja az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 18.) 

önkormányzati rendelet módosításáról szóló 20/2022. (VII. 14.) önkormányzati 

rendeletet. 

 

Bese Ferenc: Ezt a napirendi pontot lezárja. 

 

 

7. napirendi pont  Javaslat a Budapest Főváros XXIII. Kerületi Építési 

Szabályzatról szóló 26/2017. (IX. 22.) önkormányzati 

rendelet módosítására (Horgász part 1-2. és 90-92.) 

 Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 
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Bese Ferenc: Jelzi, hogy nincs kiegészítése a napirendi ponttal kapcsolatban. 

Tóth András Főépítész Úrtól kérdezi, hogy van - e kiegészítése a napirendi ponttal 

kapcsolatban 

 

Tóth András: Nincs kiegészítése. 

 

Bese Ferenc: Kéri a Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság 

véleményét. 

 

Ritter Ottó: A Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság 

támogatta a rendelet módosítását. 

 

dr. Szabó Tibor: Elmondja, hogy kiosztásra került a rendelet - tervezet bevezető 

részének módosítását tartalmazó anyag, tekintettel arra, hogy a Jszr. szerint az 

önkormányzati rendelet bevezető részében minden véleményezőt fel kell sorolni. 

Kizárólag a bevezető rész változott, ennek tükrében kéri a Képviselő-testület 

tagjait, hogy döntésüknél a kiosztott rendelet - tervezetet vegyék figyelembe.  

 

Bese Ferenc: Egyéb kérdés és hozzászólás hiányában a Jegyző Úr által elmondott 

kiegészítéssel szavazásra teszi fel a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

Önkormányzata Képviselő-testületének a Budapest Főváros XXIII. kerület 

Kerületi Építési Szabályzatról szóló 26/2017. (IX. 22.) önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló önkormányzati rendelet - tervezetet. 

 

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

tartózkodás nélkül elfogadta a rendelet - tervezetet. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete 

megalkotja a Budapest Főváros XXIII. kerület Kerületi Építési Szabályzatról 

szóló 26/2017. (IX. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 21/2022. 

(VII. 14.) önkormányzati rendeletet. 

 

Bese Ferenc: Ezt a napirendi pontot lezárja. 

 

 

8. napirendi pont  Javaslat beépítési koncepció pontosítására (Molnár - sziget 

Déli csücsök) 

 Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

 

Bese Ferenc: Jelzi, hogy nincs kiegészítése a napirendi ponttal kapcsolatban. 

Kéri a Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság véleményét. 
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Ritter Ottó: A Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság nem 

támogatta a határozati javaslatot. 

 

Bese Ferenc: Kérdések és hozzászólások következnek. 

 

Ritter Ottó: Elmondja, hogy most magyarázatot adhat a Városfejlesztési, 

Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság ülésén tett szavazatára. Az elmúlt két 

és fél évben, a jelenlegi Képviselő-testület fennállása óta már négyszer volt 

előterjesztés formájában a Déli csücsök koncepciója a Testület előtt és mind a 

négyszer változtattak rajta. A legelső koncepcióban is szerepelt szálloda, 

jachtkikötő stb, amit akkor elutasítottak. A következő két koncepcióban, már nem 

szerepelt a szálloda és jachtkikötő gondolata, most ismét felmerült ez a 

„gondolatvilág”. A maga részéről nem tudja támogatni, és nem azért, mert 

zavarná, ha itt szálláshely létesülne, hanem maga a hely nem támogatható 

részéről, ahová ez kerülne. A térképvázlat szerint a déli csücsökre tervezett 

beruházás a terület 70 %-át venné el a lakosságtól, hiszen közvetlenül a partra 

épülne. Az a véleménye, hogy a szálloda leendő beruházójának érdekében 

történne, hogy közvetlenül vízparti telket kapjon, és közvetlen csatlakozást a 

jachtkikötőhöz, az általános közönség pedig háttérbe szorulna. A Városfejlesztési, 

Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság tagjai közül négyen is ezt a gondolatot 

fogalmazták meg. Az az érzése, hogy általában a befektetőkhöz igazítják a 

koncepciót. Igaz, hogy egy koncepció arról szól, hogy „majd valami vagy 

megvalósul belőle, vagy nem”, megint változtathatnak rajta, attól függően, hogy 

egy fejlesztési irányt hogy kívánnak módosítani. A maga részéről nem tudja 

támogatni azt a koncepciót, ami közvetlenül a partra, hosszan szálloda építését 

engedélyezné, ezzel elzárva a nagyközönséget a területtől. 

 

Zimán András Ferenc: Egyetért Ritter Ottó Képviselő Úr álláspontjával. A 

Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság ülésén jómaga is 

kifejtette kicsit bővebben, hogy ezeken kívül komoly problémának tartja, hogy 

Soroksáron gyakorlatilag nincs olyan terület, olyan közösségi hely, ahol az itt élők 

vagy az idelátogatók össze tudnának jönni. Éttermekről, büfékről, kávézókról 

beszél. Ebben a tervben gyakorlatilag egy darab büfé és szolgáltatóház szerepel. 

Véleménye szerint a Molnár-sziget Déli csücske sokkal többre hivatott, sokkal 

szebb dolgokat lehetne ott megvalósítani, tökéletes közösségi teret lehetne építeni 

belőle. Úgy gondolja, hogy ez a koncepció kicsit „lábbal tiporja” ezt az 

elképzelést, ezért a terveket ebben a formájában nem lehet támogatni. 

 

Egresi Antal: Javasolja, hogy a koncepció egészüljön ki azzal, miszerint 

teremtsék meg a lehetőségét annak, hogy valamikor a Molnár-sziget közelében, 

akár a Kis-Duna, akár a másik ágnak a területén vízimalom létesülhessen. 
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Bese Ferenc: „Képviselő Úr szívemből szólt, én is feltettem volna ezt a 

javaslatot.” A vízimalom valahol a sziget déli részén, akár a kiságban, akár a 

nagyágban is megvalósítható, figyelembe fogják venni Képviselő Úr javaslatát. 

Megpróbál válaszolni Ritter Ottó és Zimán András Ferenc Képviselő Urak 

kérdéseire. A szálloda kérdésével kapcsolatban elmondja, hogy a szálloda és a 

szálláshely nem ugyanazt jelenti. Amennyiben jól emlékszik, Soroksáron jelen 

pillanatban összesen egy olyan szálláshely van, amely érdemes és alkalmas arra, 

hogy az idelátogatók megszálljanak. A szálloda teljesen mást képvisel, mint egy 

olyan étterem, ahol panzió jelleggel néhány szobás szálláshely is működik. 

Emlékei szerint az anyagba is le van írva, hogy maximum tíz szoba kerülhet 

kialakításra, ez nem nevezhető szállodának. „A 70% a part elvételéből az némi 

csúsztatás Képviselő Úr, tudniillik ez mind közösségi tér.” Sem a jachtkikötő, sem 

a csónakkikötő, sem a sólyapálya és a többi létesítmény nem magánhasználatú, 

magántulajdonú. Elmondja, hogy mint azt a Képviselő-testület tagjai is tudják, a 

Molnár-szigeten, a Tündérkerten belül épült meg, és nemsokára átadásra kerül a 

cserkészek csónakháza. Azonban – és ezt a Képviselő-testület minden tagja 

megszavazta – ha a koncepció folytán beépül a Déli csücsök, akkor a cserkészek 

csónakháza is át fog kerülni oda. Tehát nyilván nem magánhasználatról van szó, 

hanem kimondottan közösségi használatról beszélhetnek, és ezért nem egy darab 

óriási csónakkikötőt és csónakházat szeretnének oda, inkább több kisebbet. A 

terveken jelen pillanatban két kikötő van feltüntetve, illetve több hajóállás is, hogy 

mindenki, aki szeretne, ki tudjon kötni, esetleg ki tudja emelni a hajót vagy 

egyebeket. Zimán András Ferenc Képviselő Úr említette, hogy egy büfé van 

feltüntetve a koncepcióban. Jelzi, hogy jelen pillanatban három olyan létesítményt 

is lát és aláhúzott a tervrajzon, ami alkalmas erre a szolgáltatásra. Egyetért azzal, 

hogy mindenféleképpen az a cél, hogy ha valaki kimegy a Molnár-szigetre, ott 

kulturált módon meg tudjon inni egy pohár bort, egy csésze kávét, össze tudjon 

jönni a barátaival, esetleg a családdal körbe tudjon menni a sétányon, és ez a 

koncepció pont ezt a célt szolgálja. A jachtkikötőhöz kapcsolódva elmondja, hogy 

a hajó töltőállomás nagyon fontos lenne - a Ráckevei (Soroksári) - Duna - ág 

egyetlen töltőállomása Kiskunlacházán van -, mert ezzel egy olyan víziéletet 

lehetne „bevonzani”, amely nyilvánvalóan nem csak a Soroksáriakat, de nagyon 

sok Soroksárit is érintene, és ezzel a felpezsdült élettel lehetne a Molnár-sziget 

Déli csücskét is fellendíteni. Befektetők igényei. Elmondja, hogy jómaga még 

nem találkozott olyan befektetővel, aki a Déli csücsökkel kapcsolatban bármit is 

kért volna tőle. Elképzelhető, hogy vannak olyan befektetők, akik gondolkodnak 

azon, hogy befektetnek itt Soroksáron, de még nem találkozott velük, nem tud 

ilyenekről. Jelzi, hogy jó mondat volt Képviselő Úr részéről, miszerint a 

koncepció mindig annyi, amennyit megvalósítanak belőle. A koncepcióból azt 

látja, hogy semmit nem zárnak ki, ami a közösségi térre vonatkozik. Elmondja, 

hogy többek között a szolgáltatóházakból is kettőt terveztek, az egyik 

kimondottan egy horgászegyesületi iroda – ennek hiánya több problémát is 

okozott már a sziget „teljes vertikumában” -, ezzel egy olyan helyet kapnának a 



15 
 

horgászok, a horgászegyesület, amit akár irodaként is tudnának használni, akár a 

horgász engedélyeket is kilehetne váltani, így kulturált módon meg lehet oldani a 

horgászok ezen igényét is. A burkolt sétány lehetővé teszi, hogy ott lehessen 

sétálni, kerékpározni és hasonló tevékenységeket folytatni. Ezen felül sportpályát 

is terveztek, éppen ezért nem látja, hogy miért ne lenne közösségi cél, nem látja, 

hogy mi ne valósulna meg abból, amit úgy hívnak, hogy közösségi elvárás. 

 

Zimán András Ferenc: Megköszöni a választ. Megkérdezi, hogy a szálláshellyel 

kapcsolatban készült - e tanulmány arra vonatkozóan, hogy mekkora igény lenne 

Soroksáron szálláshelyek biztosítására. 

 

Bese Ferenc: Elmondja, hogy konkrétan ilyen tanulmányt nem végeztettek, de 

úgy gondolja, hogy egy hamarosan harmincezer fővel bíró kerületnek legalább 

egy, de inkább több szálláshelyre van szüksége, arról nem beszélve, hogy a 

környező kerületekben hány panzió – hangsúlyozza, hogy nem szálloda – 

működik. Szükség lenne a szálláshelyekre, már csak azért is, mert nagyon sokan 

vannak, akik például hazalátogatnak Soroksárra, illetve reményei szerint a 

fejlesztések sok embert fognak Soroksárra vonzani, akik ha itt töltik el a napjuk 

nagy részét, akkor éjszakára is itt szeretnének maradni. Esetleg ha autóval 

közlekednek és szeretnének meginni valamit, akkor nyilván nem ülnek vissza az 

autóba és itt szállnának meg Soroksáron. Úgy látja, hogy a koncepcióba 

betervezett 10 szobára nagy igény mutatkozna, de lehet 8 szoba is, ez nincs kőbe 

vésve. 

 

Zimán András: Annyival egészítené ki az általa elmondottakat, hogy a tervrajzon 

kisbetűkkel valóban meg van jelölve még egy büfé a fogadótér, kiszolgáló 

épületnél, ez elkerülte a figyelmét. Elmondja, hogy a Molnár-sziget Déli 

csücskére vonatkozóan szívesebben látna az óbudai Római-parthoz hasonló 

terveket, ahol azt látják, hogy tele van büfékkel, nívós éttermekkel, amik 

folyamatosan odavonzzák a látogatókat. 

 

Bese Ferenc: Zimán Képviselő Úrnak jelzi, hogy véleménye szerint ez „kettős 

dolog”. Ha megnézik a Római-partot vagy például a Kopaszi - gátat, akkor azt 

látják, hogy túlnyomó többségben nem az ott lakó, ott élő közösség használja. 

Amennyiben az a céljuk, hogy egy nagy forgalmú, és nem a helyieknek szóló 

területet hozzanak létre, akkor egyetért Képviselő Úrral, ezt kellene tenniük. 

Azonban nem tudja elképzelni, hogy Soroksár lakói és az idelátogatok körében 

akkora igény lenne ennél több vendéglátó egység működtetésére. Tudniillik egy 

nívós vendéglátó egység bevétel nélkül be fog zárni. Tény, hogy nem a most zajló 

háború és az egyébként gazdasági kihatással járó egyéb világi folyamatokat kell 

figyelembe venni, de ettől függetlenül azt látja, hogy Soroksár lakossága nem 

biztos, hogy el tudna tartani a Molnár-sziget Déli csücskében két-három vagy 

annál több nívós éttermet, illetve büfét. Éppen ezért gondolják úgy, hogy legyen 
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egy étterem, ahova bárki beülhet, ahol rendezvényeket lehet szervezni, esetleg 

esküvőt tartani, vagy meginni egy kávét. Esetleg, ha valaki idejön a csónakjával, 

vagy a családdal és szeretnének megenni egy hamburgert vagy egy street food 

ételt, arra is legyen lehetőségük. Egresi Antal Képviselő Úr javaslatából kiindulva 

példaként megemlíti, hogy a Ráckevei hajómalomból egy kávézót alakítottak ki. 

Bőségesen elégnek ítéli meg a Molnár-sziget Déli csücskére vonatkozó 

koncepcióban megjelölt terveket. 

 

Zimán András Ferenc: Teljes mértékben egyetért azzal, hogy a Molnár - sziget 

Déli csücske a Soroksáriaknak épül. Azonban ahhoz, hogy itt valóban meg tudjon 

élni egy vendéglátó egység – mint ahogy látni a kerület többi részén is – szükség 

van arra, hogy a környező kerületekből is jöjjenek vendégek. Véleménye szerint 

az lenne az egyetlen élhető opció, miszerint egy olyan szigetet hozzanak létre, ami 

egész Budapesten híres lenne. Jómaga a családjával bemennek a Kopaszi - gátra, 

vagy elmennek a Római-partra, mert ott több lehetőség van és a környezet is szép. 

Úgy gondolja, hogy ezzel nem csak ő van így, és Budapesten egész sokan 

dönthetnének úgy, hogy adott esetben nem a fent említett két helyre mennek, 

hanem lejönnek a Molnár-szigetre. 

 

Bese Ferenc: Képviselő Úrnak megerősíti, hogy bizonyos kérdésekben ismét 

egyetértenek. Szerencsére a Tündérkert látogatottsága bizonyítja, hogy rengeteg 

környékbeli látogat el a szigetre, sőt nagyobb rendezvényeken akár több tíz 

kilométerről is érkeznek látogatók. Sokan megállítják a szigeten egy-egy ilyen 

rendezvény kapcsán és megköszönik, hogy ebben a régióban is vannak ilyen 

események és hogy ezek a rendezvények ingyenesek. Továbbá megjegyzik, hogy 

milyen gyönyörű a Tündérkert. Egyetért abban, miszerint nagyon fontos, hogy 

Soroksárra jöjjenek látogatók, és abban is egyetért, hogy enélkül nem lehet 

fenntartani vendéglátóipari egységet, akár egy büféről van szó vagy kiváltképpen 

egy komolyabb étteremről. „Itt a mérték a nem mindegy.” Nem gondolja, hogy a 

Kopaszi - gát vagy a Római-part látogatószámának megfelelő tömeget kellene 

kiszolgálni a Molnár-sziget húsz hektáros Déli csücskén. Azért sem, mert nagyon 

közel van a Molnár-sziget úgynevezett lakó-pihenő övezete. Elmondja, hogy a 

Molnár-szigeten úgy három-négy hete tartottak egy Polgármesteri Tájékoztatót, 

ahol a lakók egységesen fogalmazták meg kérésüket, hogy amennyiben lehetséges 

korlátozzák a beáramló autók, horgászok és turisták számát, mert már most is 

kibírhatatlan a forgalom. A pihenésüket és a nyaralásukat zavarják. Azt nem tartja 

opciónak, hogy nagy embertömeget vonzzanak a Molnár-szigetre. A középutat 

szeretné megvalósítani, ami azt jelenti, hogy igen, szükségük van a turistákra, 

szükségük van az idelátogatókra – már csak azért is, hogy Soroksár jó hírét vigyék 

tovább-, de nem tömegesen. 

További kérdés hiányában megkérdezi, hogy Egresi Antal Képviselő Úr által 

elmondott módosító javaslatot a határozati javaslattal együtt felteheti - e 

szavazásra. 
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(A Képviselő-testület tagjai jelzik, hogy a módosító javaslattal kiegészített 

határozati javaslatról – egy szavazással – kívánnak dönteni.) 

 

Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot Egresi Antal Képviselő Úr kiegészítő 

javaslatával együtt, mely szerint: 

„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. a 567/2021. (XII. 07.) határozata II. pontját a következők szerint módosítja. 

„II.A Képviselő-testület a Molnár-sziget déli csücsök területére vonatkozó 

beépítési koncepció kidolgozásánál a következő elemek megvalósítását 

támogatja: 

Kerüljön kialakításra: 

1. egy fogadótér kiszolgáló épülettel (információs pult, mosdók, öltöző, 

kerékpártároló, Street Food büfé) a Meder utcai hídhoz közeli része, a 

tervezett kerékpárúthálózat fejlesztéssel összhangban; 

2. 4000 m2 területű telken egy szálláshely – szolgáltató épület legalább tíz 

vendégszoba és egy étterem rendeltetési egységgel a Meder utca komphoz 

közeli részén, közvetlenül a vízparton; 

3. a Meder utcához kapcsolódóan a fogadótér és a szálláshely-szolgáltató 

épület közötti területen egy legalább 30 férőhelyes fásított parkoló; 

4. parti sétány a komptól délre a vízparttal párhuzamosan, a sziget teljes 

területén körben a fogadóépületig, a horgászok és a gyalogosan 

közlekedők számára is egyaránt használható módon; 

5. a sziget nyugati oldalán, a parti sétányhoz kapcsolódóan  

a. Yacht kikötő, 

b. csónakház (kisebb önálló modulok számára nagyobb épület 

helyett), 

c. sólyapálya a hajók partra húzásához, leeresztéséhez, 

d. csónakkikötő, 

e. hajó töltőállomás, 

f. büfé és szolgáltató épület; 

6. a sziget keleti oldalán 

a. horgászstégek, 

b. szolgáltató épület, benne szolgáltatások, büfé, horgászegyesületi 

iroda rendeltetési egységekkel, 

c. sportpálya;  

7. a parti sétány mentén a szabadtéri programokhoz kapcsolódó, esetleges 

rendezvények megtartásához áramvételi lehetőség; 

8. olyan zöldfelületi rendszer, amely funkciójával, kialakításával, 

elrendezésével illeszkedik a fejlesztési program egyéb elemeihez. 

9. hajómalom a Ráckevei - Soroksári Duna vagy a Molnár-szigeti mellékág 

partjához kapcsolódóan” 

II. Az 567/2021. (XII. 07.) határozat végrehajtásának határideje 2022. december 

31. napjára módosul. 
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Határidő: azonnal 

Felelős: Bese Ferenc polgármester” 

 

Megállapítja, hogy a jelenlévő 9 képviselő 7 igen szavazattal, 2 nem szavazattal, 

tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 268/2022. (VII. 14.) határozata a Molnár-sziget déli csücsök 

területére vonatkozó beépítési koncepció elkészítésével kapcsolatban 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. a 567/2021. (XII. 07.) határozata II. pontját a következők szerint módosítja. 

„II.A Képviselő-testület a Molnár-sziget déli csücsök területére vonatkozó 

beépítési koncepció kidolgozásánál a következő elemek megvalósítását 

támogatja: 

Kerüljön kialakításra: 

1. egy fogadótér kiszolgáló épülettel (információs pult, mosdók, öltöző, 

kerékpártároló, Street Food büfé) a Meder utcai hídhoz közeli része, a 

tervezett kerékpárúthálózat fejlesztéssel összhangban; 

2. 4000 m2 területű telken egy szálláshely – szolgáltató épület legalább tíz 

vendégszoba és egy étterem rendeltetési egységgel a Meder utca komphoz 

közeli részén, közvetlenül a vízparton; 

3. a Meder utcához kapcsolódóan a fogadótér és a szálláshely-szolgáltató 

épület közötti területen egy legalább 30 férőhelyes fásított parkoló; 

4. parti sétány a komptól délre a vízparttal párhuzamosan, a sziget teljes 

területén körben a fogadóépületig, a horgászok és a gyalogosan 

közlekedők számára is egyaránt használható módon; 

5. a sziget nyugati oldalán, a parti sétányhoz kapcsolódóan  

a. Yacht kikötő, 

b. csónakház (kisebb önálló modulok számára nagyobb épület 

helyett), 

c. sólyapálya a hajók partra húzásához, leeresztéséhez, 

d. csónakkikötő, 

e. hajó töltőállomás, 

f. büfé és szolgáltató épület; 

6. a sziget keleti oldalán 

a. horgászstégek, 

b. szolgáltató épület, benne szolgáltatások, büfé, horgászegyesületi 

iroda rendeltetési egységekkel, 

c. sportpálya;  

7. a parti sétány mentén a szabadtéri programokhoz kapcsolódó, esetleges 

rendezvények megtartásához áramvételi lehetőség; 

8. olyan zöldfelületi rendszer, amely funkciójával, kialakításával, 

elrendezésével illeszkedik a fejlesztési program egyéb elemeihez. 
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9. hajómalom a Ráckevei - Soroksári Duna vagy a Molnár-szigeti mellékág 

partjához kapcsolódóan” 

II. Az 567/2021. (XII. 07.) határozat végrehajtásának határideje 2022. december 

31. napjára módosul. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Bese Ferenc: Ezt a napirendi pontot lezárja. 

 

 

9. napirendi pont  Javaslat előzetes kötelezettségvállalásra az Önkormányzat 

2023. és 2024. évi költségvetés terhére a közüzemi díjak 

változása kapcsán 

 Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

 

Bese Ferenc: Jelzi, hogy a Pénzügyi Bizottság nem tárgyalta az előterjesztést. 

Polonkai Zoltánné Osztályvezető Asszonytól kérdezi, hogy van - e kiegészítése a 

napirendi ponttal kapcsolatban. 

 

Polonkai Zoltánné: Nincs kiegészítése. 

 

Tüskés Józsefné: Jelzi, hogy a Pénzügyi Bizottság nevében hozzájárul az 

előterjesztés megtárgyalásához. 

 

Bese Ferenc: Elmondja, hogy az előterjesztés tartalma a 2023-2024. évre szóló 

villamosenergia- és földgázellátás nyílt eljárás keretében történő beszerzéséről 

szól. A folyamatos ellátás biztosításának fedezésére kötelezettség vállalás 

szükséges, ezért terjesztették a Képviselő-testület elé. Nem tudják, hogy mi fog 

történni szeptember 1-je után, és nem tudják milyen villamosenergia díjakkal 

számoljanak. Hozzáteszi, hogy az előző nap írt alá egy olyan ideiglenes 

áramvételi lehetőséget biztosító megrendelést, amely 90,- Forinttal számol. Az 

MVM, illetve az ÉMÁSZ úgy számol, hogy 200-250,- Forint körüli áramdíjat 

fognak felszámolni, és kizárólag olyan szerződést voltak hajlandóak kötni, 

miszerint a mindenkori villamosenergia ár kapcsán alakítják ki a végleges 

összeget. Tehát most 90,- Forint, de az augusztus 19-ei rendezvényre, illetve már 

korábban is előfordulhat, hogy akár 200,- Forint is lehet a villamosenergia ára. 

Sajnos jelen pillanatban nem látják a végét ennek a növekedésnek. 

Egyéb kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, 

mely szerint: 

„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. az Önkormányzat és annak intézményei, gazdasági társaságai, valamint a 

Polgármesteri Hivatal villamosenergia- és földgázellátását valamely 
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energiaszolgáltatóval kívánja megvalósítani. A közüzemi szolgáltatói szerződés 

megkötése érdekében  

a) kötelezettséget vállal 266.200.000, - Ft + ÁFA összeg erejéig, a megkötendő 

szerződés díjára az Önkormányzat 2023. évi költségvetése terhére, 

b) kötelezettséget vállal 266.200.000, - Ft + ÁFA összeg erejéig a megkötendő 

szerződés díjára az Önkormányzat 2024. évi költségvetése terhére.  

II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen az I. pont szerinti 

kötelezettségvállalás 2023. és 2024. évi költségvetésben való szerepeltetésére. 

Határidő: az Önkormányzat 2023. és 2024. évi költségvetéséről szóló rendelet 

elfogadása 

Felelős: Bese Ferenc polgármester” 

 

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

tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 269/2022. (VII. 14.) határozata az Önkormányzat 2023. és 2024. 

évi költségvetése terhére előzetes kötelezettségvállalásról (villamosenergia és 

földgázellátás közüzemi díjak) 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. az Önkormányzat és annak intézményei, gazdasági társaságai, valamint a 

Polgármesteri Hivatal villamosenergia- és földgázellátását valamely 

energiaszolgáltatóval kívánja megvalósítani. A közüzemi szolgáltatói szerződés 

megkötése érdekében  

a) kötelezettséget vállal 266.200.000, - Ft + ÁFA összeg erejéig, a megkötendő 

szerződés díjára az Önkormányzat 2023. évi költségvetése terhére, 

b) kötelezettséget vállal 266.200.000, - Ft + ÁFA összeg erejéig a megkötendő 

szerződés díjára az Önkormányzat 2024. évi költségvetése terhére.  

II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen az I. pont szerinti 

kötelezettségvállalás 2023. és 2024. évi költségvetésben való szerepeltetésére. 

Határidő: az Önkormányzat2023. és 2024. évi költségvetéséről szóló rendelet 

elfogadása 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Bese Ferenc: Ezt a napirendi pontot lezárja. 
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10. napirendi pont  Javaslat a Táncsics Mihály Művelődési Ház jóváhagyott 

intézményi létszámának megemelésére 

 Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

 

Bese Ferenc: Kéri az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság, 

valamint a Pénzügyi Bizottság véleményét. 

 

Orbán Gyöngyi: Az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság 

támogatta a határozati javaslat elfogadását. 

 

Tüskés Józsefné Jelzi, hogy a Pénzügyi Bizottság határozatképtelen volt ezért 

nem tárgyalta az előterjesztést, de hozzájárul a napirendi pont tárgyalásához. 

 

Bese Ferenc: Hantos - Jarábik Klára Intézményvezető Asszonyt kérdezi, hogy 

van - e kiegészítése a napirendi ponttal kapcsolatban. 

 

Hantos - Jarábik Klára: Nincs kiegészítése. 

 

Bese Ferenc: Jelzi, hogy előterjesztőként nincs kiegészítése a napirendi ponttal 

kapcsolatban. 

Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a határozati javaslat „A” 

változatát, mely szerint: 

„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. a Táncsics Mihály Művelődési Ház jóváhagyott intézményi létszámát 2022. 

augusztus 1. napjától egy gazdasági munkatárs álláshellyel megemeli, és az ehhez 

szükséges forrást az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének "Intézményi 

céltartalék, Intézményi egyéb” sora terhére biztosítja. 

II. felkéri a Polgármestert a Táncsics Mihály Művelődési Ház 

Intézményvezetőjének értesítésére, valamint arra, hogy az Önkormányzat 2022. 

évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet soron következő 

módosításakor a határozatban foglaltakat vegye figyelembe. 

Határidő: 2022. július 31., illetőleg az Önkormányzat 2022. évi költségvetésről        

szóló önkormányzati rendelet soron következő módosításának időpontja  

  Felelős: Bese Ferenc polgármester” 

 

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

tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 270/2022. (VII. 14.) határozata a Táncsics Mihály Művelődési 

Ház jóváhagyott intézményi létszámának megemelésével, gazdasági 

munkatárs álláshely létrehozásának engedélyezésével kapcsolatos döntésről 
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A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. a Táncsics Mihály Művelődési Ház jóváhagyott intézményi létszámát 2022. 

augusztus 1. napjától egy gazdasági munkatárs álláshellyel megemeli, és az ehhez 

szükséges forrást az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének "Intézményi 

céltartalék, Intézményi egyéb” sora terhére biztosítja. 

II. felkéri a Polgármestert a Táncsics Mihály Művelődési Ház 

Intézményvezetőjének értesítésére, valamint arra, hogy az Önkormányzat 2022. 

évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet soron következő 

módosításakor a határozatban foglaltakat vegye figyelembe. 

Határidő: 2022. július 31., illetőleg az Önkormányzat 2022. évi költségvetésről        

szóló önkormányzati rendelet soron következő módosításának időpontja  

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Bese Ferenc: Ezt a napirendi pontot lezárja. 

 

 

11. napirendi pont  Javaslat a 0196324/1 helyrajzi számú, természetben 

Budapest XXIII. kerület délkeleti határán, az M0 autóút 

mellett található ingatlan értékesítésével kapcsolatos 

döntések meghozatalára 

 Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető 

 

 

Bese Ferenc: Kisné Stark Viola Osztályvezető Asszonyt kérdezi, hogy van - e 

kiegészítése a napirendi ponttal kapcsolatban. 

 

Kisné Stark Viola: Nincs kiegészítése. 

 

Bese Ferenc: Kéri a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság véleményét. 

 

Egresi Antal: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság támogatta az határozati 

javaslatok elfogadását. 

 

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

javaslatokat, melyek szerint: 

„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

a 0196324/1 helyrajzi számú ingatlan értékesítésével kapcsolatos döntések 

meghozatalára vonatkozó egyedi ügyben (a továbbiakban: egyedi ügy) Budapest 

Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a 

Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2021. (III. 

25.) önkormányzati rendelete 3. számú mellékletének 3.3.4. pontjában a 

Képviselő-testület által a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottságára átruházott 
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hatáskörét a Képviselő-testület saját hatáskörébe visszavonja, egyben úgy dönt, 

hogy az egyedi ügyben a szükséges döntést meghozza.” 

 

„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

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

Önkormányzat) kezdeményezi a 0196324/1 helyrajzi számú, „kivett közút” 

megnevezésű ingatlan átminősítését „kivett beépítetlen terület”-té a jelenleg 

folyamatban lévő kerületi építési szabályzat, illetve annak mellékletét képező 

szabályozási terv módosítási eljárás lezárultát követően, és a tárgyi ingatlant 

annak „kivett beépítetlen terület”-té történő átminősítésének ingatlan-

nyilvántartáson történő átvezetése napjával kiveszi a forgalomképtelen 

törzsvagyon köréből. 

II. felkéri a Polgármestert az átminősítés ingatlan-nyilvántartási hatóságnál 

történő kezdeményezésére. 

Határidő: kerületi építési szabályzat módosítását követő 30. nap 

Felelős: Bese Ferenc polgármester” 

 

„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. 2.227.056,-Ft vételár ellenében értékesíteni kívánja a FÖLDBER 

Ingatlanfejlesztő Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-364275; székhely: 1054 Budapest, 

Szabadság tér 7.) részére a 0196324/1 helyrajzi számú, „kivett közút” 

megnevezésű ingatlant,  miután megtörtént annak „kivett beépítetlen terület”-té 

történő átminősítése, azzal, hogy a FÖLDBER Ingatlanfejlesztő Kft. a vételár 

megfizetésével egyidejűleg köteles megfizetni Budapest Főváros XXIII. kerület 

Soroksár Önkormányzata részére 1.500.000,-Ft összeget a tárgyi Ingatlant érintő 

szabályozási terv módosítás költségeihez történő hozzájárulásként.  

II. felkéri a Polgármestert az I. pont szerinti eladási ajánlat megtételére, és annak 

elfogadása esetén az I. pontnak és a hatályos jogszabályoknak megfelelő 

adásvételi szerződés aláírására. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az eladási 

ajánlat elfogadását követően megtegye azon nyilatkozatokat a 0196324/1 

helyrajzi számú ingatlan vonatkozásában, melyek szükségesek lehetnek a 

141/2018. (VII. 27.) Kormányrendelet 2. mellékletének 90. sora által megnevezett 

projekt („Logisztikai és általános gazdasági célú ingatlanfejlesztés Budapest 

XXIII. kerületben”) megvalósításához valamint a Budapest közigazgatási 

területén fekvő ingatlanok beruházási célterületté nyilvánításáról szóló 

1101/2022. (III. 2.) Kormányhatározat végrehajtásához. 

Határidő: 0196324/1 helyrajzi számú ingatlan „kivett beépítetlen terület”-té 

történő átminősítését követő 30 nap 

Felelős: Bese Ferenc polgármester” 

 

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

tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatokat. 
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Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 271/2022. (VII. 14.) határozata hatáskör egyedi ügyben történő 

visszavonásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

a 0196324/1 helyrajzi számú ingatlan értékesítésével kapcsolatos döntések 

meghozatalára vonatkozó egyedi ügyben (a továbbiakban: egyedi ügy) Budapest 

Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a 

Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2021. (III. 

25.) önkormányzati rendelete 3. számú mellékletének 3.3.4. pontjában a 

Képviselő-testület által a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottságára átruházott 

hatáskörét a Képviselő-testület saját hatáskörébe visszavonja, egyben úgy dönt, 

hogy az egyedi ügyben a szükséges döntést meghozza. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 272/2022. (VII. 14.) határozata a 0196324/1 helyrajzi számú 

ingatlannak a forgalomképtelen törzsvagyonból történő kivételéről  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

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

Önkormányzat) kezdeményezi a 0196324/1 helyrajzi számú, „kivett közút” 

megnevezésű ingatlan átminősítését „kivett beépítetlen terület”-té a jelenleg 

folyamatban lévő kerületi építési szabályzat, illetve annak mellékletét képező 

szabályozási terv módosítási eljárás lezárultát követően, és a tárgyi ingatlant 

annak „kivett beépítetlen terület”-té történő átminősítésének ingatlan-

nyilvántartáson történő átvezetése napjával kiveszi a forgalomképtelen 

törzsvagyon köréből. 

II. felkéri a Polgármestert az átminősítés ingatlan-nyilvántartási hatóságnál 

történő kezdeményezésére. 

Határidő: kerületi építési szabályzat módosítását követő 30. nap 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 273/2022. (VII. 14.) határozata a 0196324/1 helyrajzi számú, 

természetben Budapest XXIII. kerület délkeleti határán, az M0 autóút 

mellett található ingatlan értékesítésével kapcsolatos döntésről 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. 2.227.056,-Ft vételár ellenében értékesíteni kívánja a FÖLDBER 

Ingatlanfejlesztő Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-364275; székhely: 1054 Budapest, 

Szabadság tér 7.) részére a 0196324/1 helyrajzi számú, „kivett közút” 

megnevezésű ingatlant,  miután megtörtént annak „kivett beépítetlen terület”-té 

történő átminősítése, azzal, hogy a FÖLDBER Ingatlanfejlesztő Kft. a vételár 

megfizetésével egyidejűleg köteles megfizetni Budapest Főváros XXIII. kerület 
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Soroksár Önkormányzata részére 1.500.000,-Ft összeget a tárgyi Ingatlant érintő 

szabályozási terv módosítás költségeihez történő hozzájárulásként.  

II. felkéri a Polgármestert az I. pont szerinti eladási ajánlat megtételére, és annak 

elfogadása esetén az I. pontnak és a hatályos jogszabályoknak megfelelő 

adásvételi szerződés aláírására. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az eladási 

ajánlat elfogadását követően megtegye azon nyilatkozatokat a 0196324/1 

helyrajzi számú ingatlan vonatkozásában, melyek szükségesek lehetnek a 

141/2018. (VII. 27.) Kormányrendelet 2. mellékletének 90. sora által megnevezett 

projekt („Logisztikai és általános gazdasági célú ingatlanfejlesztés Budapest 

XXIII. kerületben”) megvalósításához valamint a Budapest közigazgatási 

területén fekvő ingatlanok beruházási célterületté nyilvánításáról szóló 

1101/2022. (III. 2.) Kormányhatározat végrehajtásához. 

Határidő: 0196324/1 helyrajzi számú ingatlan „kivett beépítetlen terület”-té 

történő átminősítését követő 30 nap 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Bese Ferenc: Ezt a napirendi pontot lezárja. 

 

 

12. napirendi pont  Javaslat a 1238 Budapest, Láng Endre utca 3/B. szám alatt 

található ingatlanra vonatkozó vételi ajánlatról szóló 

45/2021. (I. 19.) határozat módosítására vonatkozó döntés 

meghozatalára 

 Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető 

 

Bese Ferenc: Kisné Stark Viola Osztályvezető Asszonytól kérdezi, hogy van - e 

kiegészítése a napirendi ponttal kapcsolatban. 

 

Kisné Stark Viola: Nincs kiegészítése. 

 

Bese Ferenc: Jelzi, hogy nincs kiegészítése a napirendi ponttal kapcsolatban. 

Kéri a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság véleményét. 

 

Egresi Antal: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság támogatta a határozati 

javaslat elfogadását. 

 

Bese Ferenc: Kérdések és hozzászólások következnek. 

 

Ritter Ottó: Elmondja, hogy az Utcából Lakásba! Egyesület telkéről van szó az 

előterjesztésben. Jelzi, hogy az előterjesztés egyértelműen támogatható, de egy 

kérdést szeretne feltenni ezzel kapcsolatban. Valahol az előterjesztésben az 

szerepel, hogy a Képviselő-testület vagy a Hivatal nem tud kötelezettséget vállalni 
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arra vonatkozóan, hogy a beépítési tilalmat mikor, milyen ütemezéssel veszik le 

az ingatlanról. Annak idején, a nagy port kavart ügy ellenére, a Képviselő-testület 

rövid idő alatt el tudta dönteni, hogy beépítési tilalmat rendel el az ingatlanra. 

Lehet, hogy rosszul értelmezi, de nem érti, hogy most miért nem lehet azt 

mondani, hogy ha az érintettek bevállalják, felvállalják az ajánlatot, akkor a 

következő vagy az azt követő Képviselő-testületi ülésre előterjesztik 

döntéshozatalra. 

 

Bese Ferenc: Válaszában elmondja, hogy Ritter Ottó Képviselő Úr jól látja a 

dolgot. Az a lényeg, hogy a szerződésben nem tudnak garanciát vállalni – jómaga 

biztosan nem – arra vonatkozóan, hogy a Képviselő-testület milyen döntést fog 

hozni. A szerződésben arra vállalnak garanciát, hogy a következő Képviselő-

testületi ülésre beterjesztik a változtatási tilalom törlését és amennyiben akkor a 

Képviselő-testület megszavazza, törlik a változtatási tilalmat. Jómaga, mint 

polgármester nem tud garanciát vállalni azzal kapcsolatban, hogy a tizenegy 

Képviselő rajta kívül milyen döntést fog hozni. Arra tud garanciát vállalni, hogy 

a következő Testületi ülésen napirendre fog kerülni és vélhetően le fogják venni 

a változtatási tilalmat az ingatlanról. 

 

Ritter Ottó: Így már megértette. Az előterjesztésből az szűrte le, hogy a 

Polgármester Úr nem tud garanciát vállalni arra, hogy egyáltalán beterjesztik - e 

Képviselő-testület elé. 

 

Bese Ferenc: Jelzi, hogy a következő Képviselő-testületi ülésre napirendi 

pontként be fog kerülni. 

Egyéb kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, 

mely szerint: 

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

Polgármesterének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

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

bekezdésében biztosított jogkörében eljárva meghozott, a 185340 helyrajzi 

számú, természetben 1238 Budapest, Láng Endre utca 3/B. szám alatt található 

ingatlanra vonatkozó vételi ajánlatról szóló 45/2021. (I. 19.) határozata 

I. I. pontját az alábbiak szerint módosítja: 

„I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata a 185340 helyrajzi 

számú, a közhiteles ingatlan-nyilvántartás adatai szerint 283 m2 területű, „kivett, 

beépítetlen terület” megnevezésű, természetben 1238 Budapest, Láng Endre utca 

3/B. „felülvizsgálat alatt” címhelyen alatt található ingatlanra vételi ajánlatot 

tesz  15.300.000,- Ft ellenében, mely összeg – amennyiben az eladónak az 

értékesítéssel kapcsolatban ÁFA fizetési kötelezettsége merül fel – tartalmazza az 

esetlegesen megfizetendő ÁFA összegét is, azzal, hogy az adásvételi szerződés 

hatályba lépésének feltétele a tárgyi ingatlant is magába foglaló területen 

fennálló változtatási tilalom megszűnése, mely változtatási tilalom konkrét 
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határidőre történő megszüntetésére Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

Önkormányzata nem vállal kötelezettséget, valamint azzal, hogy amennyiben az 

adásvételi szerződés annak létrejöttét követő hat hónapon belül nem lép hatályba, 

attól bármely fél egyoldalú nyilatkozattal következmények nélkül elállhat.” 

II. felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről értesítse az Utcából Lakásba! 

Egyesületet. 

III. felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: a II. pont vonatkozásában: 2022. július 22.,  

a III. pont vonatkozásában: 2022. december 31.  

Felelős: Bese Ferenc polgármester” 

 

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

tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata képviselő-

testületének 274/2022. (VII. 14.) határozata Budapest Főváros XXIII. kerület 

Soroksár Önkormányzata Polgármesterének a 185340 helyrajzi számú, 

természetben 1238 Budapest, Láng Endre utca 3/B. szám alatt található 

ingatlanra vonatkozó vételi ajánlatról szóló 45/2021. (I. 19.) határozatának 

módosításáról 

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

Polgármesterének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

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

bekezdésében biztosított jogkörében eljárva meghozott, a 185340 helyrajzi 

számú, természetben 1238 Budapest, Láng Endre utca 3/B. szám alatt található 

ingatlanra vonatkozó vételi ajánlatról szóló 45/2021. (I. 19.) határozata 

I. I. pontját az alábbiak szerint módosítja: 

„I.Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata a 185340 helyrajzi 

számú, a közhiteles ingatlan-nyilvántartás adatai szerint 283 m2 területű, „kivett, 

beépítetlen terület” megnevezésű, természetben 1238 Budapest, Láng Endre utca 

3/B. „felülvizsgálat alatt” címhelyen alatt található ingatlanra vételi ajánlatot 

tesz  15.300.000,- Ft ellenében, mely összeg – amennyiben az eladónak az 

értékesítéssel kapcsolatban ÁFA fizetési kötelezettsége merül fel – tartalmazza az 

esetlegesen megfizetendő ÁFA összegét is, azzal, hogy az adásvételi szerződés 

hatályba lépésének feltétele a tárgyi ingatlant is magába foglaló területen 

fennálló változtatási tilalom megszűnése, mely változtatási tilalom konkrét 

határidőre történő megszüntetésére Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

Önkormányzata nem vállal kötelezettséget, valamint azzal, hogy amennyiben az 

adásvételi szerződés annak létrejöttét követő hat hónapon belül nem lép hatályba, 

attól bármely fél egyoldalú nyilatkozattal következmények nélkül elállhat.” 

II. felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről értesítse azUtcából Lakásba! 

Egyesületet. 

III. felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
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Határidő: a II. pont vonatkozásában: 2022. július 22.,  

a III. pont vonatkozásában: 2022. december 31.  

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Bese Ferenc: Ezt a napirendi pontot lezárja. 

 

 

13. napirendi pont  Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 
 
 

Bese Ferenc: Kéri a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság, az Oktatási, 

Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság, a Városfejlesztési, Rendészeti és 

Környezetvédelmi Bizottság, a Jogi és Ügyrendi Bizottság, a Pénzügyi Bizottság,  

valamint a Szociális és Egészségügyi Bizottság véleményét. 

 

Egresi Antal: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság támogatta a határozati 

javaslatok elfogadását. 

 

Orbán Gyöngyi: Az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság 

támogatta a határozati javaslatok elfogadását. 

 

Ritter Ottó: A Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság 

támogatta a határozati javaslatok elfogadását. 

 

Ritter Ottó: A Jogi és Ügyrendi Bizottság támogatta a határozati javaslatok 

elfogadását. 

 

Tüskés Józsefné Jelzi, hogy a Pénzügyi Bizottság határozatképtelen volt ezért 

nem tárgyalta az előterjesztést, de hozzájárul a napirendi pont tárgyalásához. 

A Szociális és Egészségügyi Bizottság támogatta a határozati javaslatok 

elfogadását. 

 

Bese Ferenc: Megkérdezi a Képviselő-testület tagjait, hogy felteheti - e egyben 

mind a 13 határozati javaslatot. Természetesen külön-külön határozat fog készülni 

mindegyikről. 

 

(A Képviselő-testület tagjai jelzik, hogy egyben kívánnak szavazni.) 

 

Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel az 1-től 13-ig számozott 

határozati javaslatokat, melyek szerint: 
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„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.” 

 

„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.” 

 

„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” 

 

„A Képviselő-testület 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.) 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.” 

 

„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) 
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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.” 

 

„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.” 

 

„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.” 

 

„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 187293 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.” 

 

„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.” 

 

„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.” 

 

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

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

helyezi.” 

 

„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 
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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” 

 

„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.” 

 

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

tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatokat. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 275/2022.(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. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 276/2022. (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. 

 



32 
 

Budaest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 277/2022. (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” 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 278/2022. (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 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.  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 279/2022. (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 
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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.  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 280/2022. (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.  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 281/2022. (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.  

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 282/2022. (VII. 14.) határozata a 187293 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 
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A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 187293 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. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 283/2022. (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. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 284/2022. (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. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 285/2022. (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. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 286/2022. (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. 
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Határidő: 2022. augusztus 15. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 287/2022. (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.  

 

Bese Ferenc: Ezt a napirendi pontot lezárja. 

 

 

14. napirendi pont  Tájékoztató a jogszabályváltozásokról 

 Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző 

 

 

Bese Ferenc: Dr. Szabó Tibor Jegyző Úrtól kérdezi, hogy van - e kiegészítése a 

napirendi ponttal kapcsolatban. 

 

dr. Szabó Tibor: Nincs kiegészítése. 

 

Bese Ferenc: Kéri az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság, a 

Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság, a Gazdasági és 

Közbeszerzési Bizottság, a Szociális és Egészségügyi Bizottság, a Jogi és 

Ügyrendi Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság véleményét. 

 

Orbán Gyöngyi: Az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság 

megköszönte a tájékoztatót. 

 

Ritter Ottó: A Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság 

tudomásul vette a tájékoztatót. 

 

Egresi Antal: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság megköszönte a 

tájékoztatót. 

 

Tüskés Józsefné: A Szociális és Egészségügyi Bizottság megköszönte a 

tájékoztatót. 

 

Ritter Ottó: A Jogi és Ügyrendi Bizottság tudomásul vette a tájékoztatót. 

 

Tüskés Józsefné Jelzi, hogy a Pénzügyi Bizottság határozatképtelen volt ezért 

nem tárgyalta az előterjesztést, de hozzájárul a napirendi pont tárgyalásához. 
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Bese Ferenc: Ezt a napirendi pontot lezárja és zárt ülést rendel el. 

 

 

A hallgatóság és a Polgármesteri Hivatal azon köztisztviselői, akik a zárt ülésen 

való részvételre nem jogosultak, elhagyják a termet.  

 

ZÁRT ÜLÉS 
 

NYÍLT ÜLÉS 
 

A hallgatóság és a Polgármesteri Hivatal azon köztisztviselői, akik a zárt ülésen 

való részvételre nem jogosultak, visszatérnek a terembe 

 

 

20. napirendi pont Kérdések, bejelentések, bizottsági tagcserék (Kérdést, 

bejelentést az ülés napirendjeihez nem kapcsolódó 

ügyekben, az ülést levezető elnök felé legkésőbb az első 

napirendi pont megnyitásáig, írásban lehet benyújtani) 

 Előterjesztő: képviselők 

 

Bese Ferenc: Jelzi, hogy hozzá nem érkezett írásos bejelentés a napirendi ponttal 

kapcsolatban. 

Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy július 18-ától, azaz hétfőtől 

megkezdi éves rendes szabadságát, ami azt jelenti, hogy távollétében 

Alpolgármester Urak fognak rendelkezésre állni. Jelzi, hogy amennyiben 

Magyarországon lesz, és bárkinek, bármikor halaszthatatlan kérdése, problémája, 

elintéznivalója van, nyugodtan keressék meg. Mindenkinek rendelkezésre áll. 

Felhívja a Képviselő-testület figyelmét, hogy a következő Képviselő-testületi 

ülést - eltérően a kiadott és elfogadott munkarendben tervezettől - szeptember . 

napjára fogja összehívni. Kéri a Képviselőket, hogy ezt vegyék figyelembe. A 

Hivatali kollégák már tudnak a változásról és el fognak készülni az 

előterjesztésekkel. 

Egyéb kérdés és bejelentés hiányában felkéri dr. Szabó Tibor Jegyző Urat, hogy 

tartson névsorolvasást. 

 

dr. Szabó Tibor: Névsorolvasást tart. 

 

Bese Ferenc: Megköszöni a Képviselő-testület munkáját és mindenkinek jó 

pihenést és kellemes szabadságot kíván, ezzel a Képviselő-testület ülését bezárja. 

 

K.m.f. 

   Bese Ferenc     dr. Szabó Tibor 

  polgármester              jegyző 


