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Az ülést vezeti:    Bereczki Miklós a Bizottság elnöke 

 

Bereczki Miklós a Bizottság elnöke köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a Bizottság 7 fővel 

határozatképes.  

 

dr. Szabó Tibor elmondja, hogy a meghívóban 9. napirendi pontként szerepeltetett „Javaslat 

„Bölcsődei nevelés fejlesztése” elnevezésű pályázaton való részvételre – KIOSZTÓS (16.)” című 

anyag nem készült el, ezért levételre javasolja. 

Kiosztásra került egy, a meghívóban nem szereplő, „Javaslat az Önkormányzat tulajdonát képező 

személygépjármű magáncélú használatának engedélyezésére” című előterjesztés, ezért javasolja 

sürgősségi indítványként 1. napirendi pontként történő felvételét.   

 

Bereczki Miklós szavazásra teszi fel az eredeti meghívóban szerepeltetett napirendi pontokhoz 

képest tett, a fentiekben rögzített módosító javaslat figyelembevételével az alábbi napirendi pontok 

elfogadását. 

1. Javaslat az Önkormányzat tulajdonát képező személygépjármű magáncélú használatának 

engedélyezésére (14.) 

Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző 

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

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 
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3. Javaslat új, szociális tárgyú helyi rendelet elfogadására és a pénzbeli és természetbeni szociális 

ellátásokról szóló 17/2019. (VI.14.) önkormányzati rendelet valamint a rendkívüli események 

okozta károk enyhítésére szolgáló támogatásról szóló 26/2011.(VI.18.) önkormányzati rendelet 

hatályon kívül helyezésére(4.) 

Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző 

4. Javaslat a helyi adókról szóló 5/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 

36/2021.(XI.10.) önkormányzati rendelet hatályba nem lépéséről szóló rendelet megalkotására 

(7.) 

  Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző 

5. Javaslat a Képviselő-testület 2022. évi munkatervének elfogadására (8.) 

  Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

6. Javaslat a 2022-2025. évi stratégiai ellenőrzési terv és a 2022. évi ellenőrzési terv jóváhagyására 

(9.) 

  Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző 

7. Javaslat a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézetben kiemelkedő munkát végző 

egészségügyi dolgozók karácsonyi jutalmazásának támogatására (10.) 

  Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

8. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által fenntartott óvodákban 

gyógypedagógiai álláshelyek engedélyezésére (12.) 

  Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

9. Javaslat a 135, 135/A jelzésű járat, közismertebb nevén „Soroksári busz” díjmentességének 

finanszírozásához kapcsolódó kötelezettségvállalásra (szerződéses kötelezettség) (15.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

10. Javaslat közvilágítási hálózat térítésmentes átadására (Karmazsin utca 187229/21 hrsz.) (17.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

11.  Javaslat a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak – célzottan a Dél-pesti 

Katasztrófavédelmi Kirendeltség XX. Kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokságának - nyújtandó 

támogatásra (19.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

12.  Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Szolgáltatástervezési 

Koncepciójának 2021. évi felülvizsgálatáról (20.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

13.  Beszámoló Soroksári Nonprofit Kft. közfoglalkoztatási programjának 2021. 03. 01-től tartó 

működéséről 

Javaslat a 2022. évi közfoglalkoztatási terv elfogadására, valamint kötelezettség vállalására a 

2022. évi közfoglalkoztatás költségeinek biztosítására (28.) 

Előterjesztő: Tamási Ferenc ügyvezető 

14.  Javaslat a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. 2022. évi Üzleti tervének 

elfogadására (29.) 

Előterjesztő: Tamási Ferenc ügyvezető 

15.  Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (30.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

16. Egyebek 

 

A Bizottság 7 igen szavazat, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett saját hatáskörében az alábbi 

határozatot hozza: 
 
Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi 

Bizottságának 68/2021.(XII.01.) határozata a 2021. december 1-jei rendes ülés napirendi 

pontjainak elfogadásáról 



3 

 
A Bizottság a 2021. december 1-jei rendes ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

1. Javaslat az Önkormányzat tulajdonát képező személygépjármű magáncélú használatának 

engedélyezésére (14.) 

Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző 

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

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

3. Javaslat új, szociális tárgyú helyi rendelet elfogadására és a pénzbeli és természetbeni szociális 

ellátásokról szóló 17/2019. (VI.14.) önkormányzati rendelet valamint a rendkívüli események 

okozta károk enyhítésére szolgáló támogatásról szóló 26/2011.(VI.18.) önkormányzati rendelet 

hatályon kívül helyezésére(4.) 

Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző 

4. Javaslat a helyi adókról szóló 5/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 

36/2021.(XI.10.) önkormányzati rendelet hatályba nem lépéséről szóló rendelet megalkotására 

(7.) 

  Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző 

5. Javaslat a Képviselő-testület 2022. évi munkatervének elfogadására (8.) 

  Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

6. Javaslat a 2022-2025. évi stratégiai ellenőrzési terv és a 2022. évi ellenőrzési terv jóváhagyására 

(9.) 

  Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző 

7. Javaslat a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézetben kiemelkedő munkát végző 

egészségügyi dolgozók karácsonyi jutalmazásának támogatására (10.) 

  Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

8. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által fenntartott óvodákban 

gyógypedagógiai álláshelyek engedélyezésére (12.) 

  Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

9. Javaslat a 135, 135/A jelzésű járat, közismertebb nevén „Soroksári busz” díjmentességének 

finanszírozásához kapcsolódó kötelezettségvállalásra (szerződéses kötelezettség) (15.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

10. Javaslat közvilágítási hálózat térítésmentes átadására (Karmazsin utca 187229/21 hrsz.) (17.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

11.  Javaslat a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak – célzottan a Dél-pesti 

Katasztrófavédelmi Kirendeltség XX. Kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokságának - nyújtandó 

támogatásra (19.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

12.  Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Szolgáltatástervezési 

Koncepciójának 2021. évi felülvizsgálatáról (20.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

13.  Beszámoló Soroksári Nonprofit Kft. közfoglalkoztatási programjának 2021. 03. 01-től tartó 

működéséről 

Javaslat a 2022. évi közfoglalkoztatási terv elfogadására, valamint kötelezettség vállalására a 

2022. évi közfoglalkoztatás költségeinek biztosítására (28.) 

Előterjesztő: Tamási Ferenc ügyvezető 

14.  Javaslat a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. 2022. évi Üzleti tervének 

elfogadására (29.) 

Előterjesztő: Tamási Ferenc ügyvezető 

15.  Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (30.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

16. Egyebek 
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A Bizottság rátér a napirendi pontok tárgyalására. 

 

1. NAPIRENDI PONT 

Javaslat az Önkormányzat tulajdonát képező személygépjármű magáncélú használatának 

engedélyezésére (14.) 

Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző 

 

Bányai Amir: azt lehet tudni, hogy a SOR-100-as rendszámú önkormányzati tulajdonú volt vagy 

pedig magántulajdon, és hogy mi lett vele? 

 

Kisné Stark Viola: önkormányzati tulajdonú a rendszám, és a páncélszekrényben őrizzük.   

 

Bányai Amir: és ez az autó is ezt a rendszámot fogja kapni? 

 

Kisné Stark Viola: nem.  

 

dr. Szabó Tibor: az egyedi rendszámok sajátossága, hogy ha egyszer valaki megváltja, az örök életre 

a tulajdonosé lesz. Itt az Önkormányzat a tulajdonosa ennek az egyedi rendszámnak. Most az a döntés 

született, hogy a normál forgalomba helyezési rendszám lesz a gépjárművön.  

 

Bányai Amir: a magánhasználat az engedélyezve volt eddig is. Ennek lehet tudni a költségvonzatát 

éves szinten?  

 

dr. Szabó Tibor: a Pénzügyi Osztály osztályvezető-helyettese sem hiszem, hogy fejből meg tudná 

mondani. Az elmúlt ciklusban volt a polgármester úrnak saját használatú gépjárműve, ami annyival 

árnyalja a képet, hogy az egy más típusú gépjármű volt. Vélelmezem, hogy a költség is ezáltal más 

lesz. Viszonyítási alap lehet. Kérem a Pénzügyi Osztályt, hogy az előző, saját használatú 

polgármesteri gépjárműnek a költségigényéről egy kimutatást legyenek kedvesek a kisanyaggal 

kiküldeni.  

 

Orbán Gyöngyi: szeretném a jelezni, hogy a feltett kérdések nem a napirendhez tartoznak. De ha 

már felvetődtek ezek a kérdések jelezném, hogy Geiger polgármester úrnak 20-25 éven keresztül úgy 

volt autója, hogy nem volt sofőrje. Körbe kell nézni, hány kerületben van olyan, hogy nincs sofőrje a 

polgármesternek. Egy sem! Kivéve Soroksárt.  

 

dr. Szabó Tibor: az államtitkárokkal hasonló besorolású kerületi polgármestereknek a 

magánhasználatú gépjárművek mellé a sofőr is biztosítható lenne. Geiger polgármester úrnál sem volt 

személyi sofőr, és Bese Ferenc polgármester úr sem igényli. Ha már felmerültek a költségek, itt 

kedvezőbb a helyzet, nem kell sofőrt biztosítani.  

 

Bányai Amir: még az merült fel bennem, hogy az elmúlt két évben a polgármester úr a saját járművét 

használta. Arra kapott-e bármiféle kárpótlást?  

 

dr. Szabó Tibor: a polgármesteri jogállással kapcsolatban ilyenfajta költségtérítés nevesítetten 

nincsen. A Polgármester úrnak a Testület által megszavazott illetményen felül van egy jogszabályban 

meghatározott mértékű költségtérítési összege, amelybe minden is beletartozik. Az vélhetően nem 

biztos, hogy fedezte a mindenféle kiadását. Tehát összességében nem volt a gépjármű, mint ilyen 

használat finanszírozva. 

     

Bereczki Miklós szavazásra teszi fel a határozati javaslatot. 
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A Bizottság 7 igen szavazat, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett saját hatáskörében az alábbi 

határozatot hozza: 

 

Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi 

Bizottságának 69/2021.(XII.01.) határozata az Önkormányzat tulajdonát képező személygépjármű 

magáncélú használatának engedélyezéséről 

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy  

I. engedélyezze Bese Ferenc polgármester részére megbízatásának időtartamára, polgármesteri 

tevékenységével összefüggésben az Önkormányzat tulajdonát képező SUPERB Style 2.0 TDI DSG 

SCR típusú személygépjármű korlátlan hivatalos és magáncélra történő használatát, 

II. az Önkormányzat viselje a személygépjárművel kapcsolatos költségeket, különösen, de nem 

kizárólagosan: az üzemanyagköltséget, kötelező felelősségbiztositás díját, casco díját, cégautó adót, 

szervizelési költségeket, amelyeket minden évben építsen be a költségvetésébe, 

III. a személygépjárművet Bese Ferenc polgármester legyen jogosult használni, mivel használatához 

az Önkormányzat személyi sofőrt nem tud biztosítani. 

 

 

2. NAPIRENDI PONT 

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

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

Bereczki Miklós a Bizottság nevében megköszöni a tájékoztatót.  

 

 

3. NAPIRENDI PONT 

Javaslat új, szociális tárgyú helyi rendelet elfogadására és a pénzbeli és természetbeni szociális 

ellátásokról szóló 17/2019. (VI.14.) önkormányzati rendelet, valamint a rendkívüli események okozta 

károk enyhítésére szolgáló támogatásról szóló 26/2011.(VI.18.) önkormányzati rendelet hatályon 

kívül helyezésére (4.) 

Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző 

 

Bányai Amir: megnéztem az összegeket és biztos, hogy így van ez már évek óta, hogy ilyen összegek 

járnak a szociálisan rászorulóknak. Kiemelnék párat. Tehát fogyatékos gyermek nevelésére 15.000,- 

Ft/hó, ugyan így igaz ez az egészséges gyermek nevelésére is. A kettő között azért nagyságrendi 

különbségek szoktak lenni költségekben. Szociálisan rászorultak egészségügyi támogatása. Ez nem 

akárkinek jár, hanem csak azoknak, akiknek nehézséget okoz kifizetni a gyógyszerek árát, havi 

10.000,- Ft. Átmeneti jövedelempótlás, 25.000,- Ft nagyságrendileg. Ezek mind a mindenkori 

legkisebb öregségi nyugdíjhoz vannak kötve, ami most 28.000,- Ft körüli. Idősek támogatása 10.000,- 

Ft évente, ez 75 éven felülieknek jár, szintén szociális alapon. Nekem mindegyik összeg kicsi, ezért 

azt javasolnám, fontoljuk meg, hogy ezeket az összegeket megemeljük, legalább a kétszeresére, 

ugyanis keret az lenne rá. Kérdés, hogy szándék van-e?    

 

dr. Szabó Tibor: fontos és kiemelendő, hogy az 1993. évi III. törvény elfogadása óta jelentősen 

átalakult a szociális ellátórendszer. Jelen állás szerint az önkormányzat kiegészíti az állami 

ellátórendszerben nyújtott támogatásokat, illetve bizonyos esetekben nyújtani köteles. Fontos azt 

látni, pld. az említett fogyatékos gyermekek esetében, önmagában az állami ellátó rendszerben már 

bizonyos részben, bizonyos formában biztosított az ellátás, ezt kiegészíti a nevesített  önkormányzati 

ellátás. Megjegyzem, nem minden önkormányzatnál van ilyen támogatás, vagy ha van, akkor ennél 

akár kisebb összegű is. Komplex módon kell vizsgálni, mert egy adott helyzetben adókedvezmények, 

tárgyiasult kedvezmények, állam által nyújtott támogatások és a kiegészítő önkormányzati támogatás 

együtt is megjelenhet. A költségvetési források tekintetében nem szabad elfelejteni, a szociális ellátás 

felülről nyitott rendszer, amennyiben a kérelmezők megfelelnek az adott ellátási jogosultság 
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feltételeinek, akkor nincs költségvetési küszöb. A Szociális és Köznevelési Osztály kollégái az 

előzményeket áttekintve, figyelemmel a költségvetési lehetőségekre és az igénylők helyzetére, 

állították össze a korábbi rendelet alapján nyugvó mostani rendeletet. De ez természetesen nem kőbe 

vésett, a lehetőség fennáll a módosításra. Kiemelném, az állam a szociális ellátórendszer kapcsán 

deklaráltan szabad utat ad az önkormányzatoknak, igen ám, de saját költségvetési lehetőségeik 

figyelembevételével. Most is kap az Önkormányzat szociális forrást, de meghatározott mértékben. 

Itt, ha jelentősen megnő a kiadás, az az önkormányzati büdzsét terheli.        

 

Bányai Amir: akkor másképp tenném fel a kérdést. A tavalyi évben mennyit költöttünk ilyen célokra 

összesen nagyságrendileg? 

 

dr. Szabó Tibor: a pontos számokkal most nem rendelkezem. (dr. Szabó Tibor azon kérdésére, hogy 

a Szociális Osztály vagy a Pénzügyi Osztály rendelkezik-e ilyen kimutatással, az a válasz érkezett, 

hogy nem.)  Azt kérem, hogy ezt is nézzük meg, a tavalyi évben a szociális települési támogatás és 

az önkormányzat által nyújtott szociális támogatás, és itt akkor a szociális………. Nagyon fontos, 

hogy Soroksár Önkormányzata több formában nyújt támogatást,….. és itt most a szociális rendeletből 

eredő támogatásokra…. És akkor én azt kérném, hogy az állam által nyújtott normatív finanszírozás 

és az Önkormányzat által nyújtott is a kisanyaggal menjen ki, rövid tájékoztatás formájában.         

 

Babócsi Beáta: szeretném a jegyző urat megerősíteni ebben, amit elmondott. Annyit szeretnék 

hozzátenni, hogy az egy főre jutó jövedelemnagyságot is igyekeztünk növelni, és a támogatásokat is 

a korábbi rendelkezésünkhöz mérten. Ahogyan a jegyző úr is elmondta, ezek kiegészítő támogatások, 

tehát kapnak egyéb más jövedelmet, és az mellé próbálunk segítséget nyújtani. Nagyon szélesek a 

támogatási formáink, a környező kerületekben nincsenek, illetve országosan sem jellemző az ilyen 

széles területet lefedett támogatás. Kettő új támogatási forma is beépítésre került, ami idáig nem volt.     

 

Bányai Amir: annyi kiegészítést kérnék szépen a tavalyi statisztikához, hogy az igénybe vevők 

számát is szeretném tudni, nem csak azt, hogy mekkora összegekről beszélünk. Ugyanis ez a szám 

jellemzően nem változik egy településen belül egyik évről a másikra, nagyságrendekkel.   

 

dr. Szabó Tibor: az látni kell, hogy össztársadalmi szempontból egy jelentős átalakuláson ment át a 

vonatkozó joganyag. Itt elsősorban a munkaalapú társadalom elősegítése, a munkavállalás, a 

foglalkoztatás a cél.  A foglalkoztatáshoz kapcsolódó támogatások jelentősen bűvültek. Azt látni kell, 

hogy Soroksár – komplex módon vizsgálva – pld. tanulmányi ösztöndíjjal segíti a fiatalok tanulását, 

ami szintén opció, nem kötelező. Csatlakozott a Bursa Hungaricához, ami szintén opció. Az idős 

korúak esetében, ott a karácsonyi csomag, illetve a 75 éven felüliek támogatása, ezek megint 

opcionális dolgok. Az aktív korúak esetében pedig látjuk azt, hogy foglalkoztatást segítő adórendszer 

van, illetve a közfoglalkoztatás is átalakult. Nagyon fontos látni, itt most minden ellátásnál emelkedett 

az ellátási összeg. 

 

Babócsi Beáta: a Tisztelt Bizottság tárgyalni fogja a Szolgáltatástervezési Koncepciót, és abban 

benne vannak a 2019. és a 2020. évi adatok támogatás-fajtánként.  

 

Bereczki Miklós szavazásra teszi fel az új, szociális tárgyú helyi rendelet elfogadására és a pénzbeli 

és természetbeni szociális ellátásokról szóló 17/2019. (VI.14.) önkormányzati rendelet, valamint a 

rendkívüli események okozta károk enyhítésére szolgáló támogatásról szóló 26/2011.(VI.18.) 

önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére irányuló rendelet-tervezetet. 

 

A Bizottság 6 igen szavazat, 0 nem szavazat és 1 tartózkodás mellett saját hatáskörében az alábbi 

határozatot hozza: 

Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi 

Bizottságának 70/2021.(XII.01.) határozata új, szociális tárgyú helyi rendelet elfogadására és a 
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pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 17/2019. (VI.14.) önkormányzati rendelet, 

valamint a rendkívüli események okozta károk enyhítésére szolgáló támogatásról szóló 

26/2011.(VI.18.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről 

A Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, az új, szociális tárgyú helyi rendelet 

elfogadására és a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 17/2019. (VI.14.) 

önkormányzati rendelet, valamint a rendkívüli események okozta károk enyhítésére szolgáló 

támogatásról szóló 26/2011.(VI.18.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére irányuló 

rendelet-tervezetet. 

 

 

4. NAPIRENDI PONT 

Javaslat a helyi adókról szóló 5/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 

36/2021.(XI.10.) önkormányzati rendelet hatályba nem lépéséről szóló rendelet megalkotására (7.) 

Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző 

 

Bereczki Miklós kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a határozati javaslat I., II. 

pontjait, a helyi adókról szóló 5/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 

36/2021.(XI.10.) önkormányzati rendelet hatályba nem lépéséről szóló rendelet megalkotására 

irányuló rendelet-tervezetet.  

 

A Bizottság 7 igen szavazat, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett saját hatáskörében az alábbi 

határozatot hozza: 

 

Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi 

Bizottságának 71/2021.(XII.01.) határozata a Fővárosi Önkormányzat által bevezetendő 

idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó előzetes beleegyezéssel kapcsolatos döntéséről, a helyi adókról 

szóló 5/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 36/2021.(XI.10.) önkormányzati 

rendelet hatályba nem lépéséről szóló rendelet megalkotásáról  

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, – a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (3) 

bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő 

hatásának enyhítése érdekében szükséges helyi adó intézkedésről szóló 535/2020. (XII.1.) rendelet 

módosításáról szóló 641/2021. (XI.25.) Kormányrendelet hatálybalépésére való tekintettel – hogy 

I. helyezze hatályon kívül a 372/2021.(IX.14.) határozatát, egyúttal adja beleegyezését ahhoz, hogy 

az idegenforgalmi adót Budapest Főváros XXIII. kerület illetékességi területén Budapest Főváros 

Közgyűlése 2022. évben bevezesse.  

II. kérje fel a Polgármestert, hogy a Fővárosi Önkormányzatot értesítse a Képviselő-testület 

döntéséről. 

A Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a helyi adókról szóló 5/2011. (II. 25.) 

önkormányzati rendelet módosításáról szóló 36/2021.(XI.10.) önkormányzati rendelet hatályba nem 

lépéséről szóló rendelet megalkotására irányuló rendelet-tervezetet.   

 

 

5. NAPIRENDI PONT 

Javaslat a Képviselő-testület 2022. évi munkatervének elfogadására (8.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

dr. Szabó Tibor: az SZMSZ módosítás is napirendre kerül a T. Testület elé, és annak függvényében 

lesz érdemes megtárgyalni, hogy „A” vagy „B” verzió legyen, ezért javaslom, hogy most ne éljen 

javaslattal a Bizottság. 
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Bereczki Miklós kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel azt a javaslatot, hogy a Bizottság 

a „Javaslat a Képviselő-testület 2022. évi munkatervének elfogadására (8.)” című előterjesztés 

vonatkozásában ne éljen javaslattal a Képviselő-testület felé.  

   

A Bizottság 7 igen szavazat, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett saját hatáskörében az alábbi 

határozatot hozza: 

 

Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi 

Bizottságának 72/2021.(XII.01.) határozata a Képviselő-testület 2022. évi munkatervének 

elfogadásáról 

A Bizottság úgy dönt, hogy a „Javaslat a Képviselő-testület 2022. évi munkatervének elfogadására 

(8.)” című előterjesztés vonatkozásában nem él javaslattal a Képviselő-testület felé.   

 

 

6. NAPIRENDI PONT 

Javaslat a 2022-2025. évi stratégiai ellenőrzési terv és a 2022. évi ellenőrzési terv jóváhagyására (9.) 

Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző 

 

Bereczki Miklós kérdés, hozzászólás hiányában egyben teszi fel szavazásra az 1. sz. határozati 

javaslat I. pontját és a 2. sz. határozati javaslat I. és II. pontjait. 
 

A Bizottság 7 igen szavazat, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett saját hatáskörében az alábbi 

határozatot hozza: 

 

1. sz. határozati javaslat 

 

Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi 

Bizottságának 73/2021.(XII.01.) határozata a 2022-2025. évi stratégiai ellenőrzési terv 

jóváhagyásáról 

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 

I. hagyja jóvá a 2022-2025. évi stratégiai ellenőrzési tervet, a jelen határozat melléklete 

szerint. 

 

2. sz. határozati javaslat 

 

Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi 

Bizottságának 74/2021.(XII.01.) határozata a 2022. évi ellenőrzési terv jóváhagyásáról  

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy  

I. hagyja jóvá a 2022. évi ellenőrzési tervet, a jelen határozat melléklete szerint. 

II. értsen egyet azzal, hogy a 2022. évi ellenőrzési tervben a belső ellenőrzési vezető – szükség 

szerint – módosításokat végezzen, a tervben meghatározott ellenőrzések számát, célját és 

tárgyát kivéve. 

 

 

7. NAPIRENDI PONT 

Javaslat a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézetben kiemelkedő munkát végző 

egészségügyi dolgozók karácsonyi jutalmazásának támogatására (10.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

Bányai Amir: a korábbi években támogattuk a Kórházat 20-20 millió forintokkal. Az idei évben nem 

látok ilyen összeget. Elkerülte a figyelmem vagy nincs ilyen összeg?  
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dr. Szabó Tibor: jelenleg a kérelemhez kötöttség elve okán Dr. Dobosi Zsolt főigazgató úr ezt kérte. 

Az szerintem valami más, fejlesztéssel, célzott beruházással kapcsolatos lehetett….  

 

Kisné Stark Viola: igen, eszközbeszerzés.  

 

Bereczki Miklós szavazásra teszi fel a határozati javaslat I., II., III. pontjait.  
 

A Bizottság 7 igen szavazat, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett saját hatáskörében az alábbi 

határozatot hozza: 

 

Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi 

Bizottságának 75/2021.(XII.01.) határozata a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézetben 

kiemelkedő munkát végző egészségügyi dolgozók karácsonyi jutalmazásának támogatásáról  

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 

I. a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet (székhely: 1204 Budapest, Köves u. 1., 

adószám: 15491020-2-43, bankszámlaszám: Magyar Államkincstár 10023002-00317210-

00000000, képviseli: Dr. Dobosi Zsolt főigazgató) részére az intézményben kiemelkedő 

munkát végző egészségügyi dolgozók részére, 2021. évi karácsonyi juttatásának fedezetéhez 

az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének céltartalék „egyéb tartalék” sora terhére bruttó 

3.000.000,- Ft, azaz Hárommillió forint egyösszegű, vissza nem térítendő, pénzbeli 

támogatást nyújtson.  

  

II. gondoskodjon a jelen határozat melléklete szerinti Támogatási Szerződés megkötéséről, 

valamint gondoskodjon az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló rendelet I. pontban 

foglaltak szerinti módosításának előkészítéséről és előterjesztéséről.   

  

III. a döntésről értesítse a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet Főigazgatóját, Dr. 

Dobosi Zsoltot.   

 

 

8. NAPIRENDI PONT 

Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által fenntartott óvodákban 

gyógypedagógiai álláshelyek engedélyezésére (12.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

Bereczki Miklós kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel az 1. sz. határozati javaslat „A” 

változatának I., II. pontjait, a 2. sz. határozati javaslat „A” változatának I., II. pontjait, a 3. sz. 

határozati javaslat „A” változatának I., II. pontjait, amelyekről külön határozatok készülnek.  

 

A Bizottság 7 igen szavazat, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett saját hatáskörében az alábbi 

határozatot hozza: 

 

1. sz. határozati javaslat 

 

Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi 

Bizottságának 76/2021.(XII.01.) határozata az I. sz. Összevont Óvodában gyógypedagógus 

álláshely engedélyezésével kapcsolatos döntéséről  

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 

I. az I. sz. Összevont Óvoda álláshelyének számát 2022. január 1-től egy fő gyógypedagógus 

álláshellyel bővítse és az ehhez szükséges forrást az intézmény részére biztosítsa az 

intézmény költségvetésében. 

II. kérje fel a Polgármestert az I. sz. Összevont Óvoda Intézményvezetőjének értesítésére. 
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2. sz. határozati javaslat 
 

Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi 

Bizottságának 77/2021.(XII.01.) határozata a II. sz. Napsugár Óvoda és konyha gyógypedagógus 

álláshely engedélyezésével kapcsolatos döntéséről   

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 

I. a II. sz. Napsugár Óvoda és konyha álláshelyének számát 2022. január 1-től egy fő 

gyógypedagógus álláshellyel bővítse és az ehhez szükséges forrást az intézmény részére 

biztosítsa az intézmény költségvetésében. 

II. kérje fel a Polgármestert a II. sz. Napsugár Óvoda és konyha Intézményvezetőjének 

értesítésére. 

 

3. sz. határozati javaslat 
 

Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi 

Bizottságának 78/2021.(XII.01.) határozata a III. sz. Összevont Óvodában gyógypedagógus 

álláshely engedélyezésével kapcsolatos döntéséről  

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 

I. a III. sz. Összevont Óvoda álláshelyének számát 2022. január 1-től egy fő gyógypedagógus 

álláshellyel bővítse és az ehhez szükséges forrást az intézmény részére biztosítsa az 

intézmény költségvetésében. 

II. kérje fel a Polgármestert a III. sz. Összevont Óvoda Intézményvezetőjének értesítésére. 

 

 

9. NAPIRENDI PONT 

Javaslat a 135, 135/A jelzésű járat, közismertebb nevén „Soroksári busz” díjmentességének 

finanszírozásához kapcsolódó kötelezettségvállalásra (szerződéses kötelezettség) (15.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

Weiland Annamária: a 135-ös busz sokszor késik, ezt magam is tapasztaltam, és a lakosok is 

jelezték. Ezzel kapcsolatban lehet-e valami jó megoldás?  

 

Bereczki Miklós: valóban ez egy élő probléma. Gyakorlatilag sok összetevője lehet, hallottuk már, 

hogy a HÉV miatt, a vonat miatt késik. Szerintem nem mi vagyunk a szakemberek, bennem már 

érlelődik a gondolat egy jó ideje, hogy esetleg fel lehetne kérni az üzemeltetőt arra, hogy ezt vizsgálja 

meg, ha még ilyen nem történt.  

 

Kisné Stark Viola: úgy tudunk reklamálni, hogy pontos nap, időpont. 

 

Bereczki Miklós: tehát az működhet, hogy én kimegyek, végzek egy forgalomszámlálást és jegyzem 

mikor késett? És ezt átadom? 

 

Kisné Stark Viola: a BKK mindig azt kéri, ha ilyen reklamáció van, hogy napot, időpontot, járatot 

mondjunk, mert ők az alapján tudják visszanézni, milyen forgalmi esemény volt, adott napon miért 

késett a busz.  

 

Bereczki Miklós: ha esetleg rendszerszintű a probléma, akkor az üzemeltető tud megoldást találni? 

 

Kisné Stark Viola: igen, mert ha kivizsgálásra kerül, a bejelentőt és minket is tájékoztatnak.  
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Bereczki Miklós: ettől függetlenül a támogatást érdemes megadni, hogy a soroksáriak továbbra is 

ingyenesen tudják használni a busz szolgáltatást. 

 

Bereczki Miklós szavazásra teszi fel a határozati javaslat I., II. és III. pontját. 
 

A Bizottság 7 igen szavazat, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett saját hatáskörében az alábbi 

határozatot hozza: 

 

Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi 

Bizottságának 79/2021.(XII.01.) határozata a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt-vel kötött 

szerződés alapján menetrend szerinti járat – 135, és a 135/A jelzésű autóbusz - díjmentességének 

finanszírozására vonatkozó 2022. évi kötelezettségvállalásról  

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 

I. a 135, és a 135/A jelzésű menetrend szerinti autóbuszjárat díjmentessége folytán a BKK 

Budapesti Közlekedési Központnál keletkező bevételkiesés megtérítésére – a BKK Budapesti 

Közlekedési Központ Zrt-vel kötött szerződés alapján – az Önkormányzat 2022. évi 

költségvetésének terhére 31.200.000.-Ft + ÁFA összegben vállaljon kötelezettséget. 

II. kérje fel a Polgármestert az I. pontban szereplő összeg 2022. évi költségvetésben történő 

szerepeltetésére. 

III. kérje fel a Polgármestert, hogy a BKK Közösségi Közlekedési Igazgatóját értesítse a 

Képviselő-testület döntéséről. 

 

 

10. NAPIRENDI PONT 

Javaslat közvilágítási hálózat térítésmentes átadására (Karmazsin utca 187229/21 hrsz.) (17.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

Bereczki Miklós kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a határozati javaslat I., II., III. 

pontjait. 
 

A Bizottság 7 igen szavazat, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett saját hatáskörében az alábbi 

határozatot hozza: 

 

Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi 

Bizottságának 80/2021.(XII.01.) határozata a Budapest XXIII. kerület közvilágítási hálózat 

vagyonelemei tulajdonjogát térítésmentes átadásáról  

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 

I. Soroksár Önkormányzata közigazgatási határain belül, saját beruházása eredményeként 

létrejött, jelen előterjesztésben részletezett köz- és díszvilágítási hálózatok térítésmentesen 

Budapest Főváros Önkormányzatának tulajdonába adja a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdésének 9. pontjában, 

108. § (2) bekezdésében, továbbá a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. § 

(1) és (5) bekezdés a) pontjában és a (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.  

II. kösse meg a jelen határozat mellékletét képező, közvilágítási vagyonelemek nyilvántartási 

értéken történő tulajdonba adásáról szóló Megállapodást Budapest Főváros 

Önkormányzatával a Soroksár Önkormányzata tulajdonában lévő, Budapest XXIII. kerület 

Karmazsin utcában létesített közvilágítási vagyonelemek tulajdonjogának térítésmentes 

átadására vonatkozóan.  

III. kérje fel Bese Ferenc polgármestert a II. pontban foglalt Megállapodás aláírására, illetve a 

szükséges nyilatkozatok megtételére, azzal, hogy a Megállapodás-tervezet tartalmától az 

Önkormányzat érdekeit nem sértve eltérhet.  
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11. NAPIRENDI PONT 

Javaslat a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak – célzottan a Dél-pesti Katasztrófavédelmi 

Kirendeltség XX. Kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokságának – nyújtandó támogatásra (19.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

dr. Szabó Tibor: a felsorolt fejlesztések, beszerzések a kérelemben foglaltak szerint 4 millió Ft-os 

ráfordítást igényelnek. A határozati javaslatban ki van pontozva az összegre vonatkozó rész. 

Amennyiben támogatja a Bizottság, akkor szükséges megjelölni az összeget.  

 

Bereczki Miklós szavazásra teszi fel a határozati javaslat „A” változatának I., II., III., IV. pontjait, a 

kért 4 millió Ft-os támogatás figyelembevételével.  

 

A Bizottság 7 igen szavazat, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett saját hatáskörében az alábbi 

határozatot hozza: 

 

Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi 

Bizottságának 81/2021.(XII.01.) határozata a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság – célzottan 

Dél-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség XX. Kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság – 2022. 

évi támogatásáról 

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 

I. a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság írásbeli kérelmében foglaltak alapján – célzottan a 

Dél-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség XX. Kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnoksága részére – 

2022. évben 4.000.000,- Ft, azaz négymilló forint összegű vissza nem térítendő pénzügyi támogatást 

nyújtson a következő beszerzésekhez, tevékenységekhez, felújításokhoz:  

- szárítógép beszerzése 

- védőruhákat tároló szekrények beszerzése 

- starter rendszer bővítése a létraszerre 

- akkumulátoros magassági ágvágó beszerzése 

- ablakcserék árnyékoló szerkezettel ellátva 

- ebédlő asztalok, székek és a pihenő körletekben bútorok javítása, illetve új beszerzése 

- edzőtermi gépek, valamint sporteszközök beszerzése. 

II. vállaljon kötelezettséget az I. pontban megítélt támogatás összege erejéig az Önkormányzat 2022. 

évi költségvetése terhére. 

III. kérje fel a Polgármestert a döntés közlésére az érintettel. 

IV. kérje fel a Polgármestert a határozat 1. számú mellékletét képező megállapodás megkötésére 

azzal, hogy annak tartalmától – az I. pontban meghatározott támogatási cél, és támogatási 

összeg kivételével – az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérhet. 

 

 

12. NAPIRENDI PONT 

Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Szolgáltatástervezési 

Koncepciójának 2021. évi felülvizsgálatáról (20.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

Bereczki Miklós kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a határozati javaslat „A” 

változatának I., II. pontjait. 

 

A Bizottság 7 igen szavazat, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett saját hatáskörében az alábbi 

határozatot hozza: 
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Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi 

Bizottságának 82/2021.(XII.01.) határozata Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

Önkormányzatának Szolgáltatástervezési Koncepciója 2021. évi felülvizsgálatáról 

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 

I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Szolgáltatástervezési 

Koncepciója 2021. évi felülvizsgálatát a jelen határozat melléklete szerint fogadja el. 

II. kérje fel a Polgármestert, hogy gondoskodjon a felülvizsgált Szolgáltatástervezési Koncepció 

helyben szokásos módon történő közzétételéről. 

 

 

13. NAPIRENDI PONT 

Beszámoló Soroksári Nonprofit Kft. közfoglalkoztatási programjának 2021. 03. 01-től tartó 

működéséről 

Javaslat a 2022. évi közfoglalkoztatási terv elfogadására, valamint kötelezettség vállalására a 2022. 

évi közfoglalkoztatás költségeinek biztosítására (28.) 

Előterjesztő: Tamási Ferenc ügyvezető 

 

Bányai Amir: azt olvastam, hogy 9 millió Ft-tal megnövekedik a bérköltsége a Nonprofit Kft.-nek. 

Számomra nem derül ki, hogy mitől?  Arra lennék kíváncsi, hogy mennyi a jelenlegi  

közfoglalkoztatottaknak kifizetett összeg? Kb. ez a 2,4 millió Ft körüli egy évre vagy van más összeg 

erre?  

 

Tamási Ferenc: a közfoglalkoztatotti összeg ebben a beszámolóban benne van. Ennek a 80 %-át 

ebben az évben pályázati úton megkaptuk a munkaügyi hivataltól, a jövő évben is erre számítunk, bár 

évről évre változhat ez az arány, de ez csak február utolsó napjaiban derül ki, tehát jövőre is kb. így 

számolunk. A kötelezettségvállalás az kötelező, mert anélkül ezt az összeget nem adják oda, az önrész 

része a pályázatnak, amit beadunk. Viszont az ehhez szükséges pénzt a Szociális Foglalkoztató a de 

minimis és a célzott támogatás keretében kapja meg minden évben az Önkormányzattól.      

 

Bányai Amir: nem tudom, hogy egyértelmű volt-e a kérdésem. Van egy 9 milliós költség is, ami 

bérköltség növekedés. Ez miből tevődik össze? 

 

Tamási Ferenc: ebben benne van természetesen annak a 20 % saját erőnek a része, és természetesen 

benne van a megváltozott munkaképességű dolgozóknak a bér- és járulék növekedése, bár inkább 

bérről beszélhetünk, mert a járulékban ők viszonylag kisebb terhet jelentenek, mint a főállású 

dolgozók. Jövőre igen jelentős minimálbér növekedés lép életbe. A varrónőknek a szakmunkás 

minimálbért kell, hogy fizessük, a csomagolórész dolgozói a normál minimálbért kapják. A 9 millió 

Ft a teljes bér- és járulék növekedést fedezi a jövő éven. Ebből az Önkormányzattól csak 5 millió Ft-

ot kérek. Minden évben beadunk egy pályázatot a Kormányhivatalhoz a megváltozott 

munkaképességű dolgozóknak a bér- és járulék költségeire, és az eddigi tapasztalat szerint, amikor 

minimálbér növekedés volt, akkor annak 30-40 %-át megkaptuk a Kormányhivataltól. Ezért nem kell 

a teljes 9 millió Ft-ot az Önkormányzattól kérnem.        

 

Bereczki Miklós egyben teszi fel szavazásra az 1. sz. határozati javaslat I. pontját, és a 2. sz. 

határozati javaslat I., II. pontját, amelyekről külön határozatok készülnek.  

 

A Bizottság 7 igen szavazat, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett saját hatáskörében az alábbi 

határozatot hozza: 

 

1. sz. határozati javaslat 
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Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi 

Bizottságának 83/2021.(XII.01.) határozata a közfoglalkoztatás 2021. évi működéséről szóló 

beszámoló elfogadásáról 

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a közfoglalkoztatás 2021. évi működéséről szóló 

beszámolót fogadja el. 

 

2. sz. határozati javaslat 

 

Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi 

Bizottságának 84/2021.(XII.01.) határozata a 2022. évi közfoglalkoztatási terv elfogadásáról, 

valamint kötelezettség vállalásáról a 2022. évi közfoglalkoztatás költségeinek biztosítására 

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 

I. fogadja el a 2022. évre vonatkozó közfoglalkoztatási tervet a jelen határozat melléklete 

szerinti tartalommal. 

II. vállaljon előzetes kötelezettséget 

a) a közfoglalkoztatottak 2022. évi bér önrész költségére 1.758.000,- Ft 

b) a közfoglalkoztatás 2022. évi dologi költségeire 250.000,- Ft összegben, az 

Önkormányzat 2022. évi költségvetése terhére. 

 

 

14. NAPIRENDI PONT 

Javaslat a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. 2022. évi Üzleti tervének elfogadására 

(29.) 

Előterjesztő: Tamási Ferenc ügyvezető 

 

Bereczki Miklós kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a határozati javaslat I. és III. 

pontját. 

 

A Bizottság 7 igen szavazat, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett saját hatáskörében az alábbi 

határozatot hozza: 

 

Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi 

Bizottságának 85/2021.(XII.01.) határozata a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. 

2022. évi Üzleti tervének elfogadásáról 

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 

I. fogadja el a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervét. 

III. a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. ügyvezetőjét értesítse döntéséről.  

 

 

15. NAPIRENDI PONT 

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (30.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 
 

Bereczki Miklós kérdés, hozzászólás hiányában egyben teszi fel szavazásra az előterjesztés 1-től 9-

ig terjedő határozati javaslatait, amelyekről külön határozatok készülnek. 

 

A Bizottság 7 igen szavazat, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett saját hatáskörében az alábbi 

határozatot hozza: 

 

1. sz.  határozati javaslat 
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Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi 

Bizottságának 86/2021.(XII.01.) határozata a 195773 és 195774 helyrajzi számú, természetben a 

Budapest XXIII. kerület, Szamaránszki dűlő és Közöslegelő dűlő által határolt területen található 

ingatlanokkal kapcsolatos telekalakítással vegyes csereügylet lebonyolításáról szóló, Budapest 

Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Polgármesterének 105/2021. (III.16.) 

határozatával módosított 433/2020. (X.13.) határozatának módosításáról   

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 195773 és 195774 helyrajzi számú, 

természetben a Budapest XXIII. kerület, Szamaránszki dűlő és Közöslegelő dűlő által határolt 

területen található ingatlanokkal kapcsolatos telekalakítással vegyes csereügylet lebonyolításáról 

szóló, Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Polgármesterének 105/2021. 

(III.16.) határozatával módosított 433/2020. (X.13.) határozatának végrehajtási határidejét 2022. 

március 31. napjára módosítsa.   

  

 

2. sz. határozati javaslat 

 

Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi 

Bizottságának 87/2021.(XII.01.) határozata a Budapest XXIII. 185876 helyrajzi számú, 

természetben Grassalkovich út 161-163. szám alatt található ingatlannal kapcsolatos, közös 

tulajdon megszüntetésére irányuló polgári peres eljárás kezdeményezéséről szóló, Budapest 

Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Polgármesterének 271/2021.(VI.08.) 

határozatával módosított 506/2020. (XI.10.) határozata módosításáról   

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Budapest XXIII. 185876 helyrajzi számú, 

természetben Grassalkovich út 161-163. szám alatt található ingatlannal kapcsolatos, közös tulajdon 

megszüntetésére irányuló polgári peres eljárás kezdeményezéséről szóló, Budapest Főváros XXIII. 

kerület Soroksár Önkormányzat Polgármesterének 271/2021.(VI.08.) határozatával módosított 

506/2020. (XI.10.) határozata végrehajtási határidejét 2022. március 31. napjára módosítsa.  

  

 

3. sz. határozati javaslat 

 

Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi 

Bizottságának 88/2021.(XII.01.) határozata Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

Önkormányzata Polgármesterének a 184330 helyrajzi számú ingatlanban fennálló 6/40 

önkormányzati tulajdoni hányad egy részének értékesítéséről szóló 195/2021. (V.11.) határozata 

módosításáról  

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

Önkormányzata Polgármesterének a 184330 helyrajzi számú ingatlanban fennálló 6/40 

önkormányzati tulajdoni hányad egy részének értékesítéséről szóló 195/2021. (V.11.) határozata 

végrehajtási határidejét 2022. június 30. napjára módosítsa.  

  

 

4. sz. határozati javaslat 

 

Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi 

Bizottságának 89/2021.(XII.01.) határozata a Budapest XXIII. kerület belterület 187621 helyrajzi 

számú, természetben 1239 Budapest, Haraszti út 17. szám alatti ingatlan 2/12 tulajdoni 

hányadának megvásárlásáról szóló 299/2021. (VII.06.) határozatának módosításáról  

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Budapest XXIII. kerület belterület 187621 

helyrajzi számú, természetben 1239 Budapest, Haraszti út 17. szám alatti ingatlan 2/12 tulajdoni 

hányadának megvásárlásáról szóló 299/2021. (VII.06.) határozatának végrehajtási határidejét 2022. 

április 30. napjára módosítsa.  
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5. sz. határozati javaslat 

 

Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi 

Bizottságának 90/2021.(XII.01.) határozata a Hősök terei új intézményközpont kialakítása 

érdekében szükséges településrendezési előírások módosításával kapcsolatos döntéséről szóló 

315/2021. (VII.06.) határozatával módosított 81/2021. (II.23.) határozat módosításáról   

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Hősök terei új intézményközpont kialakítása 

érdekében szükséges településrendezési előírások módosításával kapcsolatos döntéséről szóló 

315/2021.(VII.06.) határozatával módosított 81/2021. (II.23.) határozatának végrehajtási határidejét 

2021. december 31. napjára módosítsa.    

 

 

6. sz. határozati javaslat 

 

Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi 

Bizottságának 91/2021.(XII.01.) határozata a (187794), (187823) és (187390/5) helyrajzi számú 

közterületi ingatlanok elnevezéséről szóló 430/2021. (X. 12.) határozat hatályon kívül helyezéséről 

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a (187794), (187823) és (187390/5) helyrajzi 

számú közterületi ingatlanok elnevezéséről szóló 430/2021. (X. 12.) határozatát helyezze hatályon 

kívül.  

  

 

7. sz. határozati javaslat 

 

Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi 

Bizottságának 92/2021.(XII.01.) határozata a (196605/7) helyrajzi számú közterületi ingatlan 

elnevezéséről 

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 

I. helyezze hatályon kívül a 431/2021.(X.12.) határozatát. 

II. támogassa a jelenleg még elnevezés nélküli (196605/7) hrsz-ú közterületi ingatlan Oázis utca 

közterület névre történő elnevezését. 

III. kérje fel a Polgármestert, hogy jelen határozatot, a II. pontban jelölt kerületi közterület 

elnevezésével kapcsolatban szükséges döntés meghozatala érdekében továbbítsa Budapest Főváros 

Főpolgármesteréhez, akit ezúton Tisztelettel kérjen fel arra, hogy a javaslatot terjessze jóváhagyásra 

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlése elé. 

 

 

8. sz. határozati javaslat 

 

Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi 

Bizottságának 93/2021.(XII.01.) határozata a (196492/2) helyrajzi számú közterületi ingatlan 

elnevezéséről 

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy  

I. helyezze hatályon kívül a 432/2021.(X.12.) határozatát. 

II. támogassa a jelenleg még elnevezés nélküli (196492/2) hrsz-ú közterületi ingatlan Szőlődomb köz 

közterület névre történő elnevezését. 

III. kérje fel a Polgármestert, hogy jelen határozatot, a II. pontban jelölt kerületi közterület 

elnevezésével kapcsolatban szükséges döntés meghozatala érdekében továbbítsa Budapest Főváros 

Főpolgármesteréhez, akit ezúton Tisztelettel kérjen fel arra, hogy a javaslatot terjessze jóváhagyásra 

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlése elé. 
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9. sz. határozati javaslat 

 

Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi 

Bizottságának 94/2021.(XII.01.) határozata a 196165 helyrajzi számú, természetben a Budapest 

XXIII. kerület Köves út 136. szám található ingatlan értékesítéséről szóló 512/2021. (XI. 09.) 

határozatának módosításáról 

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 196165 helyrajzi számú, természetben a 

Budapest XXIII. kerület Köves út 136. szám található ingatlan értékesítéséről szóló 512/2021. (XI. 

09.) határozatának 

I. címét az alábbiak szerint módosítsa: 

„Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

512/2021. (XI. 09.) határozata a 195165 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. 

kerület Köves út 136. szám található ingatlan értékesítéséről.” 

 

II. I. pontját az alábbiak szerint módosítsa: 

„I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat az 1/1 arányban tulajdonát 

képező 195165 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. kerület Köves út 136. szám 

alatt található, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint „kivett lakóház, udvar, gazdasági 

épület” megnevezésű, 499 m2 alapterületű ingatlant Varga Krisztina Katalin részére 

15.500.000,- Ft azaz tizenötmillió-ötszázezer forint vételár ellenében értékesíti, amely 

vételárba – gazdagodás jogcímén – beszámítja az ingatlanon található 38 m2 hasznos 

alapterületű lakóház felépítmény műszaki értékét 9.615.000,- Ft azaz kilencmillió-

hatszáztizenötezer forint erejéig, valamint előlegként a Varga Krisztina Katalin által 

2021. 08. 09. napján megfizetett 95.250,- Ft azaz kilencvenkettőezer-kettőszázötven forint 

értékbecslési díjat.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. NAPIRENDI PONT 

Egyebek 
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Juhászné Varga Hajnalka osztályvezető-helyettes tájékoztatást ad a Bizottság részére az 

Önkormányzat mai napi bankszámla-egyenlegéről.   

 

A Bizottság elnöke megköszöni a részvételt és további kellemes napot kíván, a nyílt ülést 11 óra 45 

perckor bezárja. 

 

 

K.m.f. 

 

 

A jegyzőkönyvet elolvasás után jóváhagyólag aláírom:  

 

                 Bereczki Miklós                                                             Márk István                            

                 bizottsági elnök                                                              bizottsági tag 

 

 

A jegyzőkönyvet készítette: 

 

 

                                                                                                            Nagy Erika 

                                                                                                         bizottsági titkár 

 


