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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Mellékelten beterjesztem az elmúlt képviselő-testületi ülés óta lejárt végrehajtási határidejű 

határozatok végrehajtásáról szóló jelentést. 

  

Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az előterjesztésben szereplő határozati javaslatok szíves 

megtárgyalását és elfogadását.  

 

Jelentések 
 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 

350/2021. (IX.14.) határozata a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

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

XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) alapító 

okiratának módosítását, valamint a jelen határozat 2. számú mellékletét képező módosításokkal 

egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát azzal, hogy azoktól szükség esetén, formai okok 

miatt az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérhet. 

II. felkéri a polgármestert, hogy a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának Módosító okiratát 

aláírja és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirattal együtt a törzskönyvi 

nyilvántartásba való bejegyzés érdekében a Magyar Államkincstárhoz megküldje. 

Határidő: 2021. október 15. 

Felelős: dr. Szabó Tibor jegyző 

 

A határozatra jelentem, hogy a Magyar Államkincstár a 2021.10.08.-án kelt határozatával a 

közhiteles törzskönyvi nyilvántartásba a kérelmezett módosításokat átvezette, egyúttal a 

Polgármesteri Hivatal Törzskönyvi kivonatát megküldte, a módosításokkal egységes 

szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot záradékolta. 
 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 

351/2021. (IX.14.) határozata a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

Önkormányzatának Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézménye Alapító Okiratának 

módosításáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

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

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézmény 

(továbbiakban: EÜI) alapító okiratának módosítását, valamint a jelen határozat 2. számú. 

mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát azzal, hogy 

azoktól szükség esetén, formai okok miatt az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérhet. 

II. felkéri a polgármestert, hogy az EÜI Alapító Okiratának Módosító okiratát aláírja és a 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirattal együtt a törzskönyvi 

nyilvántartásba való bejegyzés érdekében a Magyar Államkincstárhoz megküldje. 

Határidő: 2021. október 15. 

Felelős: dr. Szabó Tibor jegyző 

 

A határozatra jelentem, hogy a Magyar Államkincstár a 2021.10.08.-án kelt határozatával a 

közhiteles törzskönyvi nyilvántartásba a kérelmezett módosításokat átvezette, egyúttal a Dr. 

Nádor Ödön Egészségügyi Intézmény Törzskönyvi kivonatát megküldte, a módosításokkal 

egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot záradékolta. 

 



3 

 

udapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 

352/2021. (IX.14.) határozata a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

Önkormányzatának Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Alapító Okiratának 

módosításáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

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

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Szociális és Gyermekjóléti Intézménye 

(továbbiakban: SZGYI) alapító okiratának módosítását, valamint a jelen határozat 2. számú 

mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát azzal, hogy 

azoktól szükség esetén, formai okok miatt az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérhet. 

II. felkéri a polgármestert, hogy az SZGYI Alapító Okiratának Módosító okiratát aláírja és a 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirattal együtt a törzskönyvi 

nyilvántartásba való bejegyzés érdekében a Magyar Államkincstárhoz megküldje. 

Határidő: 2021. október 15. 

Felelős: dr. Szabó Tibor jegyző 

 

A határozatra jelentem, hogy a Magyar Államkincstár a 2021.10.08.-án kelt határozatával a 

közhiteles törzskönyvi nyilvántartásba a kérelmezett módosításokat átvezette, egyúttal a 

Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Törzskönyvi kivonatát megküldte, a módosításokkal 

egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot záradékolta. 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 

353/2021. (IX.14.) határozata az I. számú Összevont Óvoda Alapító Okiratának 

módosításáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. a jelen határozat 1. sz. melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja az I. számú Összevont 

Óvoda alapító okiratának módosítását, valamint a jelen határozat 2. számú mellékletét képező 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát azzal, hogy azoktól szükség 

esetén, formai okok miatt az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérhet. 

II. felkéri a polgármestert, hogy az I. számú Összevont Óvoda Alapító Okiratának Módosító 

okiratát aláírja és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirattal együtt a 

törzskönyvi nyilvántartásba való bejegyzés érdekében a Magyar Államkincstárhoz megküldje. 

Határidő: 2021. október 15. 

Felelős: dr. Szabó Tibor jegyző 

 
A határozatra jelentem, hogy a Magyar Államkincstár a 2021.10.08.-án kelt határozatával a 

közhiteles törzskönyvi nyilvántartásba a kérelmezett módosításokat átvezette, egyúttal a I. 

számú Összevont Óvoda Törzskönyvi kivonatát megküldte, a módosításokkal egységes 

szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot záradékolta. 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

356/2021. (IX.14.) határozata a névtelen közterületek elnevezésével kapcsolatos döntéséről 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

felkéri a főépítészt, hogy a Képviselő-testület tagjai által 2021. szeptember 27. napjáig 

benyújtott írásbeli javaslatok alapján készítsen előterjesztést az új közterület – elnevezésekre 

vonatkozóan 

Határidő: 2021. október 12.  

Felelős: Tóth András főépítész 
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A határozatra jelentem, hogy a beérkezett javaslatok figyelembevételével az előterjesztés 

elkészült. A Képviselő-testület döntést is hozott a közterület elnevezésekkel kapcsolatban. 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 

360/2021. (IX. 14.) határozata a Budapest XXIII. ker. 185931 hrsz.-ú, természetben 1238 

Budapest XXIII. ker., Grassalkovich út 154. „felülvizsgálat alatt” címhelyen található, 

társasház ingatlannal kapcsolatos döntésekről  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

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

185931/0/A/1 hrsz.-ú, természetben 1238 Budapest XXIII., Grassalkovich út 154., földszint 1. 

ajtó „felülvizsgálat alatt” címhelyen található ingatlan (a továbbiakban: Ingatlan) üzemeltetését 

2021. október 01. napjától a Táncsics Mihály Művelődési Ház intézményétől visszaveszi, és az 

Ingatlant kizárólag Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatalon 

keresztül működteti, hasznosítja. 

II. 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.  

III. felkéri a Polgármestert, hogy a Táncsics Mihály Művelődési Ház Alapító Okiratának 

Módosító okiratát aláírja azzal, hogy annak tartalmától szükség esetén, formai okok miatt az 

Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérhet, és a módosításokkal egységes szerkezetbe 

foglalt Alapító Okirattal együtt a törzskönyvi nyilvántartásba való bejegyzés érdekében a 

Magyar Államkincstárhoz küldje meg. 

IV. felkéri a Polgármestert, hogy tegye meg az I.-III pont szerinti döntések végrehajtása 

érdekében szükséges intézkedéseket. 

Határidő:  2021. október 15. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

A határozatra jelentem, hogy a tárgyi ingatlan átvétele a Polgármesteri Hivatal által 2021. 

szeptember 30. napján megtörtént, a mérőórák átírása folyamatban van. A Magyar 

Államkincstár a 2021.10.08.-án kelt határozatával a közhiteles törzskönyvi nyilvántartásba a 

kérelmezett módosításokat átvezette, egyúttal a Táncsics Mihály Művelődési Ház Törzskönyvi 

kivonatát megküldte, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot 

záradékolta. 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 

361/2021. (IX.14.) határozata a Soroksári Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat, valamint a 

Soroksári Roma Nemzetiségi Önkormányzat székhelyhasználatáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. a Budapest XXIII. kerület 185931/0/A/1 hrsz.-ú, természetben 1238 Budapest XXIII., 

Grassalkovich út 154., földszint 1. ajtó „felülvizsgálat alatt” címhelyen található ingatlan 

leromlott műszaki állapota miatt Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata (a 

továbbiakban: Önkormányzat) nem járul hozzá a jövőben a tárgyi ingatlan Soroksári Bolgár 

Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: SBNÖ), valamint Soroksári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat (a továbbiakban: SRNÖ) általi székhelyként történő használatához. 

II. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata hozzájárul a Budapest XXIII. 

kerület 185907 hrsz.-ú, természetben 1238 Budapest, Grassalkovich út 130. címhelyen található 

ingatlan SBNÖ, valamint SRNÖ által székhelyként történő használatához. 

III. felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa az SBNÖ és az SRNÖ elnökét a Képviselő-

testület döntéséről, kezdeményezze és készítse elő az Önkormányzat és az SBNÖ, valamint az 
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Önkormányzat és az SRNÖ által a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a 

továbbiakban Njtv.) 80. § (2) bekezdése alapján megkötött Együttműködési megállapodások I. 

és II. pontokban foglaltak szerinti módosítását 

IV. felkéri a Jegyzőt, hogy gondoskodjon a Képviselő-testület Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 10/2021. (III.25) önkormányzati rendelet 7. és 9. mellékletének 

módosítására irányuló javaslat elkészítéséről és Képviselő-testület elé terjesztéséről, valamint 

kezdeményezze az SBNÖ és SRNÖ elnökénél, hogy gondoskodjanak a nemzetiségi 

önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról, és a székhelyváltozást 

jelentsék be a Magyar Államkincstár felé a törzskönyvi átvezetés céljából. 

Határidő: 2021. október 12. 

Felelős: a III. pont vonatkozásában: Bese Ferenc polgármester,  

a IV. pont vonatkozásában: dr. Szabó Tibor jegyző 
 

A határozatra jelentem, hogy az SBNÖ a 43/2021. (X.06.) határozatával az SZMSZ módosítást 

elfogadta, amely a székhely változást tartalmazta, a 44/2021. (X.06.) határozatával 

Együttműködési megállapodás módosítást is elfogadta, a törzskönyvi nyilvántartás átvezetése 

– aláírások miatt - még folyamatban van. Az SRNÖ az 55/2021. (X.04.) határozatával az SZMSZ 

módosítást elfogadta, amely a székhely változást tartalmazta, az 56/2021. (X.04.) határozatával 

Együttműködési megállapodás módosítást is elfogadta, a törzskönyvi nyilvántartás átvezetése 

– aláírások miatt - még folyamatban van. A Képviselő-testület elé az Önkormányzati SZMSZ 

módosítás a 2021. november 09-ei ülésen kerül beterjesztésre, a halasztás indoka a nemzetiségi 

önkormányzatok döntéseinek bevárása volt. 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

402/2021. (IX.14.) határozata a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjrendszer 2022. évi fordulójához való csatlakozásról szóló döntéséről  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata csatlakozik a Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2022. évi pályázati fordulójához.  

II. a 2022. évi költségvetésben 3.150.000 Ft összeget biztosít a pályázat fedezetére.  

III. felkéri a polgármestert az önkormányzati csatlakozási nyilatkozat aláírására és a pályázat 

kiírására, továbbá, hogy gondoskodjon a II. pontban szereplő összegnek az Önkormányzat 

2022. évi költségvetésében való szerepeltetéséről.  

Határidő: 2021. október 1., illetőleg az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének elfogadása   

Felelős: Bese Ferenc polgármester  

 

A határozatra jelentem, hogy az önkormányzat csatlakozási nyilatkozatát a Pályázatkezelő 

2021.09.22. napján érkeztette és érvényesként befogadta. A pályázati felhívás a Soroksári 

Hírlapban megjelentetésre került. A pályázati kiírás a honlapra feltöltésre, valamint a hivatal 

hirdetőtábláján 2021.10.05. napjától kifüggesztésre került. 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

417/2021.(IX.27.) határozata a fővárosi kerületi belterületi szilárd burkolat nélküli utak 

szilárd burkolattal történő ellátása érdekében egyedi támogatási kérelem benyújtásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. a fővárosi kerületi kezelésű, belterületi és külterületi, valamint a közigazgatási határán 

található és ezekhez közvetlenül kapcsolódó szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal 

történő ellátása érdekében vissza nem térítendő költségvetési támogatásra kérelmet nyújt be a 

Miniszterelnökség – mint Támogató – felé a Budapest, XXIII. kerület Eperföld utca 
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195271/157 hrsz (szakaszhatárok: Szent László utca – Dinnyehegyi út) útépítés és felszíni 

csapadékvíz elvezetés kiépítése projekt megvalósítása érdekében. 

II. az I. pontban meghatározott projekt megvalósítása érdekében a szükséges önrészt, azaz 

bruttó 76.790.000,-Ft-ot Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 2022. évi 

költségvetése terhére biztosítja. 

III. felhatalmazza a polgármestert, hogy a Budapesti Útépítési Program 2021. évi támogatási 

kérelmében és a projekt megvalósításában az Önkormányzat helyett- és nevében teljeskörűen 

eljárjon, ideértve a támogatásról szóló megállapodások megkötését, a projekt megvalósításához 

szükséges egyéb, az Önkormányzatot terhelő további anyagi kötelezettségvállalással, illetve az 

Önkormányzat érdekeinek sérelmével nem járó jognyilatkozatok megtételét. 

IV. felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatási kérelemhez szükséges 

dokumentumok előkészítéséről, valamint a támogatási kérelem benyújtásáról 

Határidő: 2021. szeptember 30. 16.00 óra  

Felelős:  Bese Ferenc polgármester 

V. a Budapesti Útépítési Program 2021. évi támogatására hivatalon belüli projektszervezetet 

állít fel, az alábbiak szerint: 

A Projektszervezet tagjai: 

projektvezető: Kisné Stark Viola 

osztályvezető  

Beruházási és Vagyonkezelési Osztály 

pénzügyi vezető: Polonkai Zoltánné 

osztályvezető  

Pénzügyi Osztály 

projekt koordinátor: Kutai Rebeka Debóra 

mélyépítő  

Beruházási és Vagyonkezelési Osztály 

pénzügyi munkatárs:  Iván-Mikulás Edina  

gazdasági ügyintéző  

Beruházási és Vagyonkezelési Osztály  

pályázat készítő, szakmai megvalósító(k): Kisné Stark Viola 

osztályvezető  

Beruházási és Vagyonkezelési Osztály 

Kutai Rebeka Debóra 

mélyépítő  

Beruházási és Vagyonkezelési Osztály 

VI. felhatalmazza a polgármestert a Projektszervezet tagjai megbízóleveleinek aláírására. 

 

A határozatra jelentem, hogy hogy 2021. szeptember 28.-án a pályázat a Miniszterelnökség – 

mint Támogató- részére benyújtásra került, az elbírálásról értesítés még nem érkezett. 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

418/2021.(IX.27.) határozata a Soroksári Nagyboldogasszony Plébániáért Alapítvány 

2021. évi támogatásáról  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. 2021. évben a Soroksári Nagyboldogasszony Plébániáért Alapítványt 500.000,- Ft-tal 

támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel: A 923. sz. Pázmány Péter Cserkészcsapat 

nyári táborának támogatása 

II. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá a helyi civil szervezetek pénzügyi 

támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti 

támogatási szerződés megkötésére. 

Határidő: 2021. szeptember 30. 
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Felelős: Bese Ferenc polgármester 
 

A határozatra jelentem, hogy a támogatott értesítésre került, a Támogatási szerződés aláírásra 

került és a támogatott részére megítélt összeg átutalásra került. 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

419/2021.(IX.27.) határozata a civil szervezetek 2021. évi támogatására biztosított 

költségvetési keretösszeg kiegészítéséről 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II.17.) önkormányzati rendelet 

„Céltartalék – egyéb tartalék” sora terhére további 500.000,- Ft-tal egészíti ki a civil szervezetek 

2021. évi támogatására elkülönített költségvetési összeget. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

A határozatra jelentem, hogy 500.000,- Ft-tal kiegészítésre került a civil szervezetek 2021. évi 

támogatására elkülönített költségvetési összeg. 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

436/2021. (X. 12.) határozata testvérvárosi kapcsolat létesítéséről 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. Sędziszów Małopolski lengyel várossal testvérvárosi kapcsolatot létesít.  

II. felhatalmazza a Polgármestert a szándéknyilatkozat aláírására, valamint a szükséges 

intézkedések megtételére. 

Határidő: 2021. október 23. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

A határozatra jelentem, hogy a szándéknyilatkozat aláírása 2021. október 21-én megtörtént, és 

a lengyel testvértelepülésnek megküldésre került. 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

459/2021. (X. 12.) határozata G.M. 1238 Budapest (lakcím) szám alatti lakos temetési 

települési támogatás megállapítása iránti kérelmére hozott döntés elleni fellebbezés 

elbírálásáról (zárt ülés) 

A Képviselő-testület Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 142/A. § (2) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva, Budapest Főváros XXIII. 

kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni szociális 

ellátásokról szóló 17/2019. (VI.14.) önkormányzati rendelete 44. § (5) bekezdés c) pontjának 

rendelkezésére figyelemmel, mint a II. fokú döntést hozó hatóság a fellebbezéssel megtámadott 

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

eljáró hatóság úgy dönt, hogy 

I. G. M. (személyes adatok) 1238 Budapest, (lakcím) szám alatti lakos temetési települési 

támogatás  megállapítása iránti kérelemre hozott döntés elleni fellebbezést elutasítja, és az I. 

fokú határozatot helybenhagyja, mivel a temetés ára (394.142 Ft) meghaladja a Budapesti 

Temetkezési Intézet által adott évre kiadott érvényes közszolgáltatási árak 150 %-át, a 311.335 

Ft-ot (urnás temetés esetén alkalmazandó összeghatár). 

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

Határidő: a testületi ülést követő 8 nap 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 
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A határozatra jelentem, hogy az érintett fellebbezése ügyében a II. fokú határozat elkészült és 

2021. október 18. napján postázásra került. 

 

 

 
 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLATOK 
 

 

1.)  
 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Polgármesterének 162/2021. 

(IV.13.) határozata Rákos Olivér Ottó és Rákosné Korsós Petra részére helyi támogatás 

megállapításáról (zárt) 

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. Rákos Olivér Ottó és Rákosné Korsós Petra (1237 Budapest, lakcím sz. alatti lakosok) 

részére – az általuk benyújtott kérelemre – a Budapest XXIII., (cím) (hrsz.) alatti lakás 

felújításához Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

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

alapján 1.000.000,- Ft helyi támogatást állapít meg.  

II. döntéséről tájékoztatja az érintetteket. A támogatásban részesült személyekkel a 

kölcsönszerződést megköti – amennyiben az érintettek a helyi támogatásról szóló 

önkormányzati rendelet 6. § (8) bekezdése szerinti igazgatási szolgáltatási díjat a Polgármesteri 

Hivatal házipénztárába befizetik –, és gondoskodik a pénzösszeg átutalásáról. Ha az érintettek 

2021. június 30-ig nem veszi igénybe a helyi támogatást és nem írják alá a szerződést, elveszítik 

jogosultságukat.  

Határidő: 2021. június 30.  

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

A határozatra jelentem, hogy Rákos Olivér Ottó és Rákosné Korsós Petra 2021. június 22-én 

írásban tájékoztatta ügyintézőnket arról, hogy sajnálatos módon az idei évben mégsem tudnak 

élni a helyi támogatás igénybevételének lehetőségével. 

 

1. Határozati javaslat 
 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének …../2021. 

(XI.9) határozata a 162/2021. (IV.13.) helyi támogatás megítéléséről szóló határozat hatályon 

kívül helyezéséről  

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

Polgármesterének a helyi támogatás megítéléséről szóló 162/2021. (IV.13.) számú határozatát 

hatályon kívül helyezi. 
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2.)  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Polgármesterének 168/2021. 

(IV.13.) határozata Horváth Zoltánné és Horváth Zoltán részére helyi támogatás 

megállapításáról (zárt) 

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. Horváth Zoltánné (1239 Budapest, lakcím)) és Horváth Zoltán (1237 Budapest, lakcím sz 

alatti lakos) részére – az általuk benyújtott kérelemre – a Budapest XXIII. (cím) sz. (hrsz.) 

alatti lakás felújításához Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 

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

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

II. döntéséről tájékoztatja az érintetteket. A támogatásban részesült személyekkel a 

kölcsönszerződést megköti – amennyiben az érintettek a helyi támogatásról szóló 

önkormányzati rendelet 6. § (8) bekezdése szerinti igazgatási szolgáltatási díjat a Polgármesteri 

Hivatal házipénztárába befizetik –, és gondoskodik a pénzösszeg átutalásáról. Ha az érintettek 

2021. június 30-ig nem veszi igénybe a helyi támogatást és nem írják alá a szerződést, elveszítik 

jogosultságukat.  

Határidő: 2021. június 30.  

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

A határozatra jelentem, hogy Horváth Zoltánné és Horváth Zoltán a helyi támogatás 

nyújtásáról szóló értesítés kézhez vételét követően a szerződés megkötése kapcsán nem 

jelentkeztek ügyintézőnknél a megadott határidőig. 

 

2. Határozati javaslat 

 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének …../2021. 

(XI.9.) határozata a 168/2021. (IV.13.) helyi támogatás megítéléséről szóló határozat 

hatályon kívül helyezéséről  

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

Polgármesterének a helyi támogatás megítéléséről szóló 168/2021. (IV.13.) számú határozatát 

hatályon kívül helyezi.  

 

 

3.)  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Polgármesterének 169/2021. 

(IV.13.) határozata Kutika Józsefné részére helyi támogatás megállapításáról (zárt) 

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. Kutika Józsefné (1239 Budapest, lakcím sz. alatti lakos) részére – az általa benyújtott 

kérelemre – a Budapest XXIII., (cím) sz. (hrsz.) alatti családi ház felújításához Budapest 

Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi támogatásról 

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

támogatást állapít meg.  

II. döntéséről tájékoztatja az érintetteket. A támogatásban részesült személlyel a 

kölcsönszerződést megköti – amennyiben az érintett a helyi támogatásról szóló önkormányzati 

rendelet 6. § (8) bekezdése szerinti igazgatási szolgáltatási díjat a Polgármesteri Hivatal 
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házipénztárába befizeti –, és gondoskodik a pénzösszeg átutalásáról. Ha az érintett 2021. június 

30-ig nem veszi igénybe a helyi támogatást és nem írja alá a szerződést, elveszíti jogosultságát.  

Határidő: 2021. június 30.  

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

A határozatra jelentem, hogy Kutika Józsefné 2021. május 17. napján kelt levelében lemondott 

az elnyert pályázati összegről. 

 

3. Határozati javaslat 

 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének …../2021. 

(XI.9.) határozata a 169/2021. (IV.13.) helyi támogatás megítéléséről szóló határozat 

hatályon kívül helyezéséről  

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

Polgármesterének a helyi támogatás megítéléséről szóló 169/2021. (IV.13.) számú határozatát 

hatályon kívül helyezi.  
 

4.)  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

331/2021. (VII.06.) határozata Soroksár Sport Club Korlátolt Felelősségű Társaság 

felügyelőbizottsági elnökének – egyben tagjának - megválasztásáról (zárt ülés) 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

a Soroksár Sport Club Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratában megjelölt 

felügyelőbizottsági elnöki – és egyben tagi - tisztségre a 2021. szeptember 12. napjától 2026. 

szeptember 11. napjáig terjedő határozott időre Merukné Körmendi Zsuzsanna (anyja neve) 

1091 Budapest, (lakcím) szám alatti lakost megválasztja.  
 

A határozatra jelentem, hogy a határozat-kivonatot az érintettek átvették, az Alapító Okirat 

polgármester úr általi aláírását követően az Önkormányzat jogi képviselője észlelte, hogy a 

központi személy- és lakcímnyilvántartó adatai nem egyeznek a határozatban szereplő 

személyes adatokkal, ezért a határozat módosítása szükséges. 

 

4. Határozati javaslat 
 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének …../2021. 

(XI.09.) határozata a Soroksár Sport Club Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsági 

elnökének – egyben tagjának - megválasztásáról szóló 331/2021. (VII.06.) határozat 

módosításáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 331/2021.(VII.06.) határozatában a „Merukné Körmendi 

Zsuzsanna” szövegrészt „Merukné Körmendi Zsuzsanna Mária” szövegre módosítja.  

 

 

5.)  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

332/2021. (VII.06.) határozata Soroksár Sport Club Korlátolt Felelősségű Társaság 

felügyelőbizottsági tagjának megválasztásáról (zárt ülés) 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

a Soroksár Sport Club Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratában megjelölt 

felügyelőbizottsági tagi tisztségre a 2021. szeptember 12. napjától 2026. szeptember 11. napjáig 
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terjedő határozott időre Pongrácz Enikő (anyja neve) 2300 Ráckeve, (Lakcím)  szám alatti 

lakost megválasztja.  

 

A határozatra jelentem, hogy a határozat-kivonatot az érintettek átvették, az Alapító Okirat 

polgármester úr általi aláírását követően az Önkormányzat jogi képviselője észlelte, hogy a 

központi személy- és lakcímnyilvántartó adatai nem egyeznek a határozatban szereplő 

személyes adatokkal, ezért a határozat módosítása szükséges. 

 

5. Határozati javaslat 
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének …../2021. 

(XI.09.) határozata a Soroksár Sport Club Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsági 

tagjának megválasztásáról szóló 332/2021. (VII.06.) határozat módosításáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 332/2021.(VII.06.) határozatában a „Pongrácz Enikő” 

szövegrészt „Rácz Enikő” szövegre módosítja.  

 

 

6.)  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

334/2021. (VII.06.) határozata Soroksári Sportcsarnok Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társaság felügyelőbizottsági elnökének – egyben tagjának - megválasztásáról (zárt ülés) 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

a Soroksár Sportcsarnok Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratában megjelölt 

felügyelőbizottsági elnöki – és egyben tagi - tisztségre a 2021. szeptember 12. napjától 2026. 

szeptember 11. napjáig terjedő határozott időre Varga Szimeon (anyja neve) 1239 Budapest, 

(Lakcím) szám alatti lakost megválasztja.  

 

A határozatra jelentem, hogy a határozat-kivonatot az érintettek átvették, az Alapító Okirat 

polgármester úr általi aláírását követően az Önkormányzat jogi képviselője észlelte, hogy a 

központi személy- és lakcímnyilvántartó adatai nem egyeznek a határozatban szereplő 

személyes adatokkal, ezért a határozat módosítása szükséges. 

 

6. Határozati javaslat 
 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének …../2021. 

(XI.09.) határozata a Soroksári Sportcsarnok Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

felügyelőbizottsági elnökének – egyben tagjának - megválasztásáról szóló 334/2021. (VII.06.) 

határozat módosításáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 334/2021.(VII.06.) határozatában az (anyja neve)” 

szövegrészt „(anyja neve)” szövegre módosítja. 
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7.)  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

338/2021. (VII.06.) határozata a Soroksár Sport Club Korlátolt Felelősségű Társaság 

alapító okiratának módosításáról (zárt ülés) 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I.  a Soroksár Sport Club Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának 14.2., 14.3. és 

14.4. pontját az alábbiak szerint módosítja:  

„14.2. A felügyelőbizottság elnöke: 

Név: Merukné Körmendi Zsuzsanna 

Anyja születési neve: 

Lakcím: 1091 Budapest,  

A megbízatás határozott időre szól. 

A megbízatás kezdő időpontja: 2021. szeptember 12.  

A megbízatás lejárta: 2026. szeptember 11. 

 

14.3. A felügyelőbizottság tagjai: 

Név: Pongrácz Enikő 

Anyja születési neve:  

Lakcím: 2300 Ráckeve,  

A megbízatás határozott időre szól. 

A megbízatás kezdő időpontja: 2021. szeptember 12.  

A megbízatás lejárta: 2026. szeptember 11. 

 

Név: Kátai Tamás 

Anyja születési neve:  

Lakcím: 1238 Budapest, 

A megbízatás határozott időre szól. 

A megbízatás kezdő időpontja: 2021. szeptember 12.  

A megbízatás lejárta: 2026. szeptember 11. 

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

év határozott időtartamra szól. A Felügyelő Bizottság tagjai ezen időtartam lejártakor 

újraválaszthatók, és bármikor visszahívhatók.” 

II.  egyben elfogadja a Soroksár Sport Club Korlátolt Felelősségű Társaság jelen határozat 

mellékletében foglalt egységes szerkezetű Alapító Okiratát. 

III.  felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Soroksár Sport Club Korlátolt Felelősségű 

Társaság módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát aláírja, és felkéri, hogy 

gondoskodjon arról, hogy az a szükséges mellékletekkel felszerelten a Fővárosi 

Törvényszékhez határidőn belül benyújtásra kerüljön.  

Határidő: 2021. július 31. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

A határozatra jelentem, hogy a határozat-kivonatot az érintettek átvették, az Alapító Okirat 

polgármester úr általi aláírását követően az Önkormányzat jogi képviselője észlelte, hogy a 

központi személy- és lakcímnyilvántartó adatai nem egyeznek a határozatban, valamint a 

hatályos Alapító Okirat 13.1. pontjában szereplő személyes adatokkal, ezért a határozat 

módosítása, és kiegészítése szükséges. Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 7. 

határozati javaslat elfogadása esetén a módosításokkal egységes szerkezetű 338/2021. (VII. 

06.) határozat II. pontjában foglalt „egységes szerkezetű Alapító Okirat”-ként a jelen 

előterjesztés 1. számú mellékleteként csatolt, a javasolt módosításokkal egységes szerkezetű 

Alapító Okiratot kell érteni. 
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7. Határozati javaslat 
 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének …../2021. 

(XI.09.) határozata a Soroksár Sport Club Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának 

módosításáról szóló 338/2021. (VII.06.) határozat módosításáról (zárt ülés)  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 338/2021.(VII.06.) határozatát (a továbbiakban: 

Határozat) az alábbiak szerint módosítja:  

I. a Határozat a következő I/A ponttal egészül ki: 

„I/A. A Soroksár Sport Club Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának 13.1 pontját az 

alábbiak szerint módosítja:  

13.1 Név: Dragoner Attila” 

II. a Határozat I. pontjában  

 a) a „Merukné Körmendi Zsuzsanna” szövegrészt „Merukné Körmendi Zsuzsanna 

Mária” szövegre módosítja. 

b) a „Pongrácz Enikő” szövegrészt „Rácz Enikő” szövegre módosítja. 

III. Határozat végrehajtási határidejét 2021. november 30. napjára módosítja. 

 

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

Társaság jelen határozat mellékletében foglalt egységes szerkezetű Alapító Okiratát. 

 

V. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy felkéri a Polgármestert, hogy a Soroksár Sport Club 

Korlátolt Felelősségű Társaság módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapító 

Okiratát aláírja, és gondoskodjon arról, hogy az a szükséges mellékletekkel felszerelten a 

Fővárosi Törvényszékhez határidőn belül benyújtásra kerüljön.  

 

 

 

 

8.)  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

339/2021. (VII.06.) határozata a Soroksári Sportcsarnok Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társaság alapító okiratának módosításáról (zárt ülés) 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I.  a Soroksári Sportcsarnok Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának 

14.8. pontját az alábbiak szerint módosítja: 

„14.8. A felügyelőbizottság elnöke:  

Név: Varga Szimeon 

Lakcím: 1239 Budapest,  

A megbízatás határozott időre szól. 

A megbízatás kezdő időpontja: 2021. szeptember 12. 

A megbízatás lejárta: 2026. szeptember 11. 

 

A felügyelőbizottság tagjai: 

Név: Tóth Gergely 

Lakcím: 1238 Budapest,  

A megbízatás határozott időre szól. 

A megbízatás kezdő időpontja: 2021. szeptember 12. 

A megbízatás lejárta: 2026. szeptember 11. 

 

Név: Bogárdi Péter Imre 

Lakcím: 1239 Budapest,  
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A megbízatás határozott időre szól. 

A megbízatás kezdő időpontja: 2021. szeptember 12. 

A megbízatás lejárta: 2026. szeptember 11.” 

II.  egyben elfogadja a Soroksári Sportcsarnok Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

jelen határozat mellékletében foglalt egységes szerkezetű Alapító Okiratát. 

III.  felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Soroksári Sportcsarnok Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát aláírja, és 

felkéri, hogy gondoskodjon arról, hogy az a szükséges mellékletekkel felszerelten a Fővárosi 

Törvényszékhez határidőn belül benyújtásra kerüljön.  

Határidő: 2021. július 31. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

A határozatra jelentem, hogy a határozat-kivonatot az érintettek átvették, az Alapító Okirat 

polgármester úr általi aláírását követően az Önkormányzat jogi képviselője észlelte, hogy a 

központi személy- és lakcímnyilvántartó adatai nem egyeznek a hatályos Alapító Okiratban 

szereplő személyes adatokkal, ezért a határozat kiegészítése szükséges. Tájékoztatom a Tisztelt 

Képviselő-testületet, hogy a 8. határozati javaslat elfogadása esetén a módosításokkal egységes 

szerkezetű 339/2021. (VII. 06.) határozat II. pontjában foglalt „egységes szerkezetű Alapító 

Okirat”-ként a jelen előterjesztés 2. számú mellékleteként csatolt, a javasolt módosításokkal 

egységes szerkezetű Alapító Okiratot kell érteni. 

 
 

8. Határozati javaslat 
 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének …./2021. 

(XI.9.) határozata a Soroksári Sportcsarnok Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

alapító okiratának módosításáról szóló 339/2021. (VII.06.) határozat módosításáról (zárt 

ülés)  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. 339/2021.(VII.06.) határozatát a következő I/A. ponttal egészíti ki: 

„I./ A. a Soroksári Sportcsarnok Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító    

Okiratának 11.1 és 13.1. pontját az alábbiak szerint módosítja: 

„11.1. A társaság ügyvezetésére és képviseletére jogosult ügyvezetője:  

Név: Kincses Péter József 

Lakcím: 2143 Kistarcsa,  

Az ügyvezetői megbízatás határozott időre szól. 

A megbízatás kezdő időpontja: 2017.12.12. 

A megbízatás lejárta: 2022.12.12. 

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését munkaviszonyban látja el.” 

„13.1. Az önálló cégjegyzésre jogosultak: 

Név: Kincses Péter József” 

 

II. egyben elfogadja a Soroksári Sportcsarnok Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság jelen 

határozat mellékletében foglalt egységes szerkezetű Alapító Okiratát. 

 

III. felkéri a Polgármestert, hogy a Soroksári Sportcsarnok Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társaság módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát aláírja, és 

gondoskodjon arról, hogy az a szükséges mellékletekkel felszerelten a Fővárosi 

Törvényszékhez határidőn belül benyújtásra kerüljön.  

 

IV. a 339/2021.(VII.06.) határozat végrehajtási határidejét 2021. november 30. napjára 

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

javaslatok elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.  

 

Budapest, 2021. október 25.  

 

 

 

 

 

Scherer Kinga         Bese Ferenc 

         testületi ügyintéző       polgármester 

   az előterjesztés készítője      előterjesztő 

 

 

 


